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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ                 
งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย                
การบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ              
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีจ้ากการซื้อสิทธิเรียกร้องและลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 และ ขอ้ 9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีลูกหน้ีจากการ
ซ้ือสิทธิเรียกร้องและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื (ก่อนหกัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) เป็นจ านวนเงิน 2,272 
ลา้นบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจ านวนเงิน 97 ลา้นบาท (ยอดคงเหลือสุทธิคิดเป็นร้อยละ 
94 ของยอดสินทรัพยร์วม) ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคญัอย่างมากต่องบการเงิน 

การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีดงักล่าวตอ้งอาศยัการพฒันา
แบบจ าลองส าหรับการค านวณท่ีมีความซบัซอ้น โดยตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการจากผูบ้ริหาร                       
ในการพฒันาแบบจ าลองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การระบุเง่ือนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นในความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ี
นบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือ
ลูกหน้ีผิดนดัช าระ รวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง ดว้ยความมี
สาระส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาประมาณการดงักล่าว ขา้พเจา้ จึงพิจารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญั                
ในการตรวจสอบ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง การประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองท่ีบริษทัฯใชใ้นการค านวณค่าผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกบัหลกัการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                  
ฉบบัท่ี 9  สุ่มทดสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาแบบจ าลองดงักล่าว รวมถึง                 
การประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติของขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคต นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจ 
ทดสอบ และประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบักระบวนการปล่อยสินเช่ือ                        
การติดตามหน้ี และรับช าระหน้ี ซ่ึงสนบัสนุนความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาแบบจ าลอง  

ขา้พเจา้ ไดท้ดสอบการจดักลุ่มลูกหน้ีตามการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครติดและทดสอบการค านวณค่าเผ่ือผล
ขาดทุนดงักล่าว  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 
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เร่ืองอ่ืน   

งบการเงินของบริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง                      
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี                   
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                          
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

พูนนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 99,985,362          62,519,815          
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 8 1,901,366,247     1,822,422,763     
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 217,731,773        169,185,198        
ลูกหน้ีอ่ืน 1,474,139            731,180               
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,000,055            1,295,698            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,221,557,576     2,056,154,654     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 56,415,594          75,642,541          
อุปกรณ์ 10 678,700               1,386,841            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 2,821,152            8,022,107            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 11 7,063,050            8,313,074            
เงินมดัจ าและเงินประกนั 286,818               292,818               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 22,716,586          27,025,101          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 89,981,900          120,682,482        
รวมสินทรัพย์ 2,311,539,476     2,176,837,136     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 1,648,000,000     1,523,000,000     
เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 51,113,521          41,862,181          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 12,000,000          -                          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 2,372,991            5,204,748            
เงินปันผลคา้งจ่าย -                          33,600,000          
เจา้หน้ีเงินรอคืน 34,760,794          21,919,654          
เจา้หน้ีอ่ืน 5,364,540            4,528,597            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,300,278            4,794,389            
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,989,423            1,201,766            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,760,901,547     1,636,111,335     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 563,168               2,936,160            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 19,319,302          16,550,611          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 19,882,470          19,486,771          
รวมหนีสิ้น 1,780,784,017     1,655,598,106     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท 400,000,000        400,000,000        
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้
      หุ้นสามญั 1,600,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท 400,000,000        400,000,000        
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 75,844,889          75,844,889          
ส่วนเกินทุนจากบริษทัใหญ่ 406,077               406,077               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 34,700,000          32,200,000          
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 19,804,493          12,788,064          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 530,755,459        521,239,030        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,311,539,476     2,176,837,136     

-                          -
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

รายได้
รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 139,099,512       159,620,727       
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 40,106,368         41,071,587         
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื 17,131,416         7,718,004           
รายไดอ่ื้น 1,494,983           1,510,643           
รวมรายได้ 197,832,279       209,920,961       
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 100,368,261       109,867,909       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (1,884,358)          7,703,980           
รวมค่าใช้จ่าย 98,483,903         117,571,889       
ก าไรจากการด าเนินงาน 99,348,376         92,349,072         
รายไดท้างการเงิน 4,398                  19,491                
ตน้ทุนทางการเงิน 17 (34,767,643)        (42,057,964)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 64,585,131         50,310,599         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (15,068,702)        (7,597,375)          
ก าไรส าหรับปี 49,516,429         42,713,224         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                          (4,292,056)          
บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 -                          858,411              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          (3,433,645)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 49,516,429         39,279,579         

ก าไรต่อหุ้น 20
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.0309                0.0267                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน รวม

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั จากบริษทัใหญ่ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 400,000,000       75,844,889         406,077              30,000,000         9,308,485           515,559,451       
ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          -                          42,713,224         42,713,224         
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (3,433,645)          (3,433,645)          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          -                          39,279,579         39,279,579         
เงินปันผลจ่าย 23 -                          -                          -                          -                          (33,600,000)        (33,600,000)        
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                          -                          -                          2,200,000           (2,200,000)          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 400,000,000       75,844,889         406,077              32,200,000         12,788,064         521,239,030       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 400,000,000       75,844,889         406,077              32,200,000         12,788,064         521,239,030       
ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          -                          49,516,429         49,516,429         
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                          -                          -                          49,516,429         49,516,429         
เงินปันผลจ่าย 23 -                        -                        -                        -                        (40,000,000)        (40,000,000)        
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                        -                        -                        2,500,000           (2,500,000)          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 400,000,000       75,844,889         406,077              34,700,000         19,804,493         530,755,459       

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทุนเรือนหุ้น ก าไรสะสม



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 64,585,131         50,310,599         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8,661,392           7,962,002           
   ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (1,884,358)          7,703,980           
   ขาดทนุการดอ้ยคา่สินทรัพยร์อการขาย -                          2,947,200           
   ก  าไรจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -                          (17,410)               
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (1,000,000)          (828,200)             
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,768,691           1,020,502           
   ตน้ทนุทางการเงิน 34,767,643         42,057,964         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 107,898,499       111,156,637       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (77,035,537)        558,410,585       
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื (29,295,515)        (184,930,587)      
   ลูกหน้ีอ่ืน (190,661)             (247,615)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 295,643              4,152,650           
   เงินมดัจ าและเงินประกนั 6,000                   1,842,182           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 9,251,339           1,570,663           
   เจา้หน้ีเงินรอคืน 12,841,140         (45,326,947)        
   เจา้หน้ีอ่ืน (211,105)             (1,393,883)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,787,657           (433,517)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                          (578,794)             
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 25,347,460         444,221,374       
   จ่ายดอกเบ้ีย (34,148,595)        (42,619,223)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (11,254,300)        (12,784,151)        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (20,055,435)        388,818,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (432,270)             (203,115)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (642,000)             (6,470,436)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                          652,300              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยร์อการขาย 400,000              1,500,000           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (674,270)             (4,521,251)          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 125,000,000       (329,000,000)      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 50,000,000         -                          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (50,000,000)        -                          
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน 12,000,000         -                          
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,204,748)          (3,916,678)          
จ่ายเงินปันผล (73,600,000)        (40,000,000)        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 58,195,252         (372,916,678)      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 37,465,547         11,380,071         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 62,519,815         51,139,744         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 99,985,362         62,519,815         

-                          -                          
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 428,000              -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
บริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  25 สิงหาคม 2547        
โดยมีบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทยเป็น          
บริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับซ้ือสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ี ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทั
อยูท่ี่เลขท่ี 319 อาคารจตุัรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
อยา่งสม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ  
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ               
งบการเงินของบริษทัฯ 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกับ
ผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                    
งบการเงินของบริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ดอกเบีย้จากการซ้ือสิทธิเรียกร้องและเงินให้กู้ยืม 

รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องและเงินให้กูย้ืมรับรู้ในส่วนก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแท้จริง (Effective interest rate method) ตลอดระยะเวลาของสัญญาโดยค านวณจากมูลค่าตามบัญชี
ขั้นตน้ของลูกหน้ีนั้น 

เม่ือลูกหน้ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัฯจะยงัคงรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง โดยจะค านวณจากมูลค่าสุทธิทางบญัชี (มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้สุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) ของลูกหน้ีนั้น และเม่ือลูกหน้ีดงักล่าวไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป จึงจะเปล่ียน
มาค านวณรายไดด้อกเบ้ียจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกร้องและลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องแสดงมูลค่าตามยอดลูกหน้ีคงคา้งหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นและส่วนลดการรับโอนสิทธิรับล่วงหนา้ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้หกัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 4.13 

4.4 การปรับโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา 

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขในการช าระหน้ี บริษทัค านวณ
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ี โดยค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดตามเง่ือนไขใหม่ท่ีใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บจาก
ลูกหน้ี ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหน้ีท่ีค านวณไดท่ี้ต ่ากวา่ยอดหน้ีคงคา้ง
ตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีและถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวน
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี  
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4.5 อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ  

  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 3  ปี 
  อุปกรณ์ - 5  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง - 5  ปี 
  ยานพาหนะ - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้ น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน อ่ืน ท่ี มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึ งมีอาย ุ
การใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

4.7 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม
ใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญา
เช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

  



5 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ค  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  อาคาร 2 ปี 
  ยานพาหนะ  4 ปี 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงได้โอนให้กับบริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  
บริษทัฯบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า
หรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือก
ซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน บริษทัฯ 
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน   

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.11 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.12 ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั หรือลูกหน้ีท่ี ณ วนั
เร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บช าระเงินคืนจากลูกคา้ภายในหน่ึงปี และบริษทัฯเลือกใชก้ารผอ่นปรน
ในทางปฏิบติัท่ีจะไม่ปรับปรุงผลกระทบของการมีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัฯ
จะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่วดั
มูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และ
จดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดั
จ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดั
จ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดั
จ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การรับรู้และการตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้หรือตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินในวนัท่ีเขา้ท ารายการ ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯมีขอ้ผูกมดัท่ีจะ
ซ้ือหรือขายสินทรัพยน์ั้น ส าหรับการซ้ือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามปกติ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บช าระและคิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง และลูกหน้ี                 
เงินให้กู ้ยืมตามวิธีการทั่วไป (General Approach) โดยบริษัทฯพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียง                 
ดา้นเครดิตของลูกหน้ีดงักล่าวเป็น 3 ขั้น ตามการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 

- ขั้นท่ี 1 ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) บริษทัฯรับรู้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหน้า ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน บริษทัฯจะใชค้วามน่าจะ
เป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 

- ขั้นท่ี 2 ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) บริษทัฯ
รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวข้องลูกหน้ี 

- ขั้นท่ี 3 ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวข้องลูกหน้ี 
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บริษทัฯพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 60 วนั (ส าหรับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง) หรือ 30 วนั (ส าหรับลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม) 
และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษทัฯอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน 

ในรอบระยะเวลาต่อมา ถา้คุณภาพดา้นเครดิตของลูกหน้ีดีขึ้น และประเมินไดว้า่ความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ได้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกเหมือนท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯจะเปล่ียน
จากการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวเ้ป็นรับรู้ด้วยผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ หรือตามระยะเวลาคงเหลือท่ีนอ้ยกวา่ 12 เดือน 

การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นขา้งตน้ บริษทัฯพิจารณาจากประสบการณ์ผลขาดทุน
ในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นปัจจุบนัและบวกกบัการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ี
สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัฯจดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากน้ี ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นยงัรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการเน่ืองจากขอ้จ ากดัของแบบจ าลอง (Management Overlay) 
(ถา้มี) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปีในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีอ่ืน ดงันั้น 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต 
แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ีอ่ืน  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกร้องและลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

 ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น
ส าหรับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องและลูกหน้ีเงินให้กูย้มื การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับแบบจ าลองท่ีซับซ้อนท่ีเก่ียวกบัการประมาณความน่าจะเป็นในการผิดนัดช าระหน้ีและ
ส่วนสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นหากลูกหน้ีผิดนัดช าระ รวมถึงประมาณการตวัแปรทางเศรษฐกิจเพื่อน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดสมมติฐานและสถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 
บริษทั เจ อาร์ เค โฮลด้ิงส์ จ ากดั ผูถื้อหุน้ล าดบัสูงสุด 
บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ 
บริษทั หลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั มีบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอสไพเรชัน่ วนั จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอสไพเรชัน่ ทู จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอนด ์ไอฟุล จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทราเวลเลก็ซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริษทัร่วมของบริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซมัมิท วินดมิ์ลล ์กอลฟ์ คลบั จ ากดั มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
กองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดย บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่าจ ากดั (มหาชน) 
   บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯบุคคลหรือและกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 2563                                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

เจ้าหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัใหญ่ - 5 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 13 12 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น - บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 13 17 

เงินปันผลค้างจ่าย   
บริษทัใหญ่ - 24,040 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 1,481 5,838 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,160 17,563 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 829 705 
รวม 19,989 18,268 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

เงินสด 20 20 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 99,965 62,500 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 99,985 62,520 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.125 ต่อปีและร้อยละ 
0.05 - 0.125 ต่อปี ตามล าดบั 
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8. ลูกหนีจ้ากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 2,484,451 2,408,360 
รายไดด้อกเบ้ียจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องเรียกเก็บเพิ่มคา้งรับ 12,710 9,128 
รวม 2,497,161 2,417,488 
หกั เจา้หน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง (513,458) (496,309) 
       ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (14,846) (17,484) 
รวม 1,968,857 1,903,695 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (67,491) (81,272) 
รวมลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ 1,901,366 1,822,423 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องแยกตามขั้นของความเส่ียงดา้นเครดิต 
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ 31 ธนัวาคม 2564 
 

ลูกหน้ีจากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง - 

สุทธิ 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 1,897,687 3,069,110 4,763 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                        
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 71,170 71,170 62,728 

รวม 1,968,857 3,140,280 67,491 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ 31 ธนัวาคม 2563 
 

ลูกหน้ีจากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง - 

สุทธิ 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 1,817,424 2,842,263 3,444 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ                     
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 86,271 86,271 77,828 

รวม 1,903,695 2,928,534 81,272 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของ
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ลูกหน้ี 
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต                  
(ชั้นท่ี 1) 

ลูกหน้ี 
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต               
(ชั้นท่ี 2) 

ลูกหน้ี                     
ท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต                 
(ชั้นท่ี 3) รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 3,444 - 77,828 81,272 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                      
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 421 - (3,227) (2,806) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 898 - - 898 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี - - (11,873) (11,873) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 4,763 - 62,728 67,491 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ลูกหน้ี 
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต                  
(ชั้นท่ี 1) 

ลูกหน้ี 
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต               
(ชั้นท่ี 2) 

ลูกหน้ี                     
ท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต                 
(ชั้นท่ี 3) รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 4,522 - 75,255 79,777 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น 775 - (775) - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                      
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (4,147) - 9,376 5,229 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 399 - - 399 
สินทรัพยท์างการเงินที่ถูกตดัรายการ  1,895 - - 1,895 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี - - (6,028) (6,028) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 3,444 - 77,828 81,272 

9. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 247,127 198,608 56,478 75,702 303,605 274,310 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้น (29,395) (29,423) (63) (59) (29,458) (29,482) 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม - สุทธิ 217,732 169,185 56,415 75,643 274,147 244,828 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมท่ี มีการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรับช าระหน้ีให้กับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 3 ราย (31 ธันวาคม 2563:                  
3 ราย) รวมเป็นจ านวน 36.42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 36.42 ลา้นบาท)  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมแยกตามล าดับขั้นของความเส่ียงด้านเครดิต                          
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 
 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 267,182 293,966 152 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 36,423 36,423 29,306 
รวม 303,605 330,389 29,458 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 

ยอดท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 237,887 259,439 176 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 36,423 36,423 29,306 

รวม 274,310 295,862 29,482 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 ลูกหน้ี 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต                  
(ชั้นท่ี 1) 

ลูกหน้ี 
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต               
(ชั้นท่ี 2) 

ลูกหน้ี                         
ท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต                 
(ชั้นท่ี 3) รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 176 - 29,306 29,482 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                      
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (124) - - (124) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 100 - - 100 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 152 - 29,306 29,458 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 ลูกหน้ี 
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต                  
(ชั้นท่ี 1) 

ลูกหน้ี 
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต               
(ชั้นท่ี 2) 

ลูกหน้ี                     
ท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต                 
(ชั้นท่ี 3) รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 42 - 29,306 29,348 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                      
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (5) - - (5) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 139 - - 139 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 176 - 29,306 29,482 
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10. อุปกรณ์  

อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดยกมา        ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี        ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม      รายการโอน  31 ธนัวาคม 
 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ระหว่างบญัชี  2564 

ราคาทุน          
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,271  394                     -      -  7,665 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10,352                     -  -                     -  10,352 
อุปกรณ์ส านกังาน 1,175  38  -                     -  1,213 
ยานพาหนะ 3,219                     -  -  -  3,219 

รวมราคาทุน 22,017  432  -  -  22,449 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (6,710)  (505)                     -                     -  (7,215) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (10,069)  (215)  -                     -  (10,284) 
อุปกรณ์ส านกังาน (942)              (111)  -                     -  (1,053) 
ยานพาหนะ (2,909)  (309)  -  -  (3,218) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (20,630)  (1,140)  -  -  (21,770) 
อุปกรณ์  1,387        679 

(หน่วย: พนับาท) 
 ยอดยกมา        ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี        ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม      รายการโอน  31 ธนัวาคม 
 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ระหว่างบญัชี  2563 

ราคาทุน          
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,120  151  -  -  7,271 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 13,705  -  (3,353)  -  10,352 
อุปกรณ์ส านกังาน 1,286  52  (163)  -  1,175 
ยานพาหนะ 9,020  -  (2,381)  (3,420)  3,219 

รวมราคาทุน 31,131  203  (5,897)  (3,420)  22,017 
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       (หน่วย: พนับาท) 
 ยอดยกมา        ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี        ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม      รายการโอน  31 ธนัวาคม 
 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ระหว่างบญัชี  2563 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (5,812)  (898)  -  -  (6,710) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (12,280)  (508)  2,719  -  (10,069) 
อุปกรณ์ส านกังาน (998)  (106)  162  -  (942) 
ยานพาหนะ (5,285)  (342)  2,381  337  (2,909) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (24,375)  (1,854)  5,262  337  (20,630) 
อุปกรณ์  6,756        1,387 

       
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       

2564       1,140  

2563       1,854 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึง ซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่                   
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวนประมาณ 22 ลา้นบาท (2563:                 
17 ลา้นบาท) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดยกมา      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม      31 ธนัวาคม 
 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  2564 

ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12,091  -  -  12,091 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 1,445  1,070  -  2,515 

รวมราคาทุน 13,536  1,070  -  14,606 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,223)  (2,320)  -  (7,543) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,223)  (2,320)  -  (7,543) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  8,313      7,063 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ยอดยกมา      ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม      31 ธนัวาคม 
 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  2563 

ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,222  1,869  -  12,091 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง -  1,445  -  1,445 

รวมราคาทุน 10,222  3,314  -  13,536 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,124)  (2,099)  -  (5,223) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,124)  (2,099)  -  (5,223) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  7,098      8,313 

       
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       

2564       2,320 

2563       2,099 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  
 2564 2563 2564 2563 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.28-5.59 1.90 - 4.05 1,648,000 1,523,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินหลายแห่งภายใตว้งเงิน
สินเช่ือ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น ห้ามน าทรัพยสิ์นของบริษทัฯไป
จ านอง จ าน า หรือก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั (Negative pledge) และการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินสินเช่ือท่ีย ังไม่ได้เบิกใช้ เป็นจ านวน  1 ,042 ล้านบาท                           
(31 ธนัวาคม 2563: 1,217 ลา้นบาท) 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
รองรับการด าเนินงานของธุรกิจบริการให้สินเช่ือเงินทุนระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั   
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บริษทัฯไดต้กลงช าระคืนเงินตน้ให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนทั้งหมดจ านวน 36 งวด โดยเร่ิมช าระคืนงวดแรก
ในเดือนมิถุนายน 2564 และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาว (MLR) ลบร้อยละ 4.10 
ต่อปีส าหรับระยะเวลา 6 งวดแรกนับจากวนัท่ีเร่ิมเบิกวงเงินกู ้และคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าส าหรับ
เงินกูย้ืมระยะยาว (MLR) ลบร้อยละ 3.10 ต่อปีส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเหลือ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯคาดว่าจะ
สามารถช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดไดภ้ายในปี 2565 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                   
บริษทัฯจะไม่ผิดนัดช าระหน้ีกับธนาคารและเจ้าหน้ีรายอ่ืน และไม่กระท าการใดเพื่อให้มีการเลิกบริษทั              
การช าระบญัชีหรือการเลิกกิจการ รวมถึงการน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงคต์ามท่ีแจ้งไวก้บัทางธนาคาร
เท่านั้น เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดเ้บิกวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูเ้ตม็จ านวนแลว้ 

14. สัญญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

บริษทัฯท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 2 - 4 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            5,764 3,083 8,847 
เพิ่มขึ้น            7,967 - 7,967 
ลดลง (5,764) - (5,764) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (2,173) (855)   (3,028) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,794 2,228 8,022 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         (4,346) (855)  (5,201) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564          1,448 1,373 2,821 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 3,009 8,427 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (73) (286) 
รวม 2,936 8,141 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,373) (5,205) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 563 2,936 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 8,141 8,875 
เพิ่มขึ้น - 7,967 
ลดลง - (4,785) 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 213 330 
จ่ายค่าเช่า (5,418) (4,246) 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,936 8,141 

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,201 3,028 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 213 330 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 348 374 

ง) อ่ืน ๆ   

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 5.8  
ล้านบาท (2563: 4.6 ล้านบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้ น สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า และค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา  
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15. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 16,551 11,238 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,638 834 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 130 187 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (507) 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 947 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 3,852 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 19,319 16,551 

บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 6.3
ลา้นบาท (2563: 1.3 ลา้นบาท)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 5.10 ปี (2563: 5.10 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.22% 1.22% 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  5% 5% 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน 16% 9% - 27% 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 

 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (436) 458 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  532 (509) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (527) 580 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 

 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (416) 439 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  442 (423) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (452) 496 

16. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

17. ต้นทุนทางการเงิน   

  (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 34,555 41,728 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 213 330 
รวม 34,768 42,058 
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18. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะท่ีส าคญัประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 70,760 69,367 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,661 7,962 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั) (1,884) 7,704 
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 6,479 6,878 
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการตรวจสอบเอกสารการโอนสิทธิ 1,638 1,879 

19. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 10,760 10,946 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                         

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,309 (3,349) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,069 7,597 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรขาดทุน                                            

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 858 
 - 858 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 64,585 50,311 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 12,917 10,062 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 1,067 (3,179) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,094 890 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (9) (176) 

รวม 1,085 714 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 15,069 7,597 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  18,830 21,691 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขาย         - 2,000 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,864 3,311 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 23 

รวม 22,717 27,025 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวจ านวน 4.9 ล้านบาท และ               
4.4  ล้านบาท ตามล าดับ ท่ีบริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษทัฯ
พิจารณาแลว้เห็นว่าจ านวนดงักล่าวไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ท่ีบริษทัฯอาจน ามาใช้ประโยชน์ทาง
ภาษีได ้ 
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20. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน                             
การด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับซ้ือสิทธิเรียกร้อง
จากลูกหน้ี และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ใน         
การวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้ น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และ
สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์
แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ  10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนักงานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน 
และพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือ
พนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินสมทบของบริษทัฯ ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บริหารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จมีจ านวน 2.5 ลา้นบาท และ 2.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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23. เงินปันผล 

    เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย  ต่อหุ้น 

  (พนับาท)  (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั    
จากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี  
1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และก าไรสะสม 

วนัท่ี  9 พฤศจิกายน 2564 
40,000  0.0250 

รวมส าหรับปี 2564  40,000  0.0250 

 
เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั    
จากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี  
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และก าไรสะสม 

วนัท่ี  15 ธนัวาคม 2563 
33,600* 

 
0.0210 

รวมส าหรับปี 2563  33,600  0.0210 

* เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 1 ส าหรับปี 2563 มีก าหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในวนัท่ี 11 มกราคม 2564           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัแสดงรายการดงักล่าวเป็น “เงินปันผลคา้งจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
จ านวน 2.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 3.2 ลา้นบาท) 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 ดงัน้ี          

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 

จ่ายช าระ   
 ภายใน 1 ปี 1 2 
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25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีจากการ
ซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง หน้ีสินตามสัญญาเช่า เจ้าหน้ีเงินรอคืนและเจ้าหน้ีอ่ืน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม                   
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินฝากธนาคาร โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทัฯได้จดัท าแบบจ าลองผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                   
ฉบับท่ี  9 ท่ีก าหนดเก่ียวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงบริษัทฯได้มีการทบทวนแบบจ าลอง                      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยการสอบทานตวัเลขและขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการค านวณเป็นระยะ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่แบบจ าลองท่ีน ามาใชมี้ความเหมาะสม 

ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 

บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม โดยการ
วิเคราะห์สินเช่ือจากขอ้มูลต่าง ๆ ของลูกคา้ การติดตามลูกคา้ท่ีเกินก าหนดช าระอย่างสม ่าเสมอ ตามแนวทาง
ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบวิธีปฏิบติัสินเช่ือ และการพิจารณาก าหนดวงเงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง
และวงเงินหลกัประกนัอ่ืนเพื่อเป็นหลกัประกนัในการใหสิ้นเช่ือส าหรับลูกคา้แต่ละรายจากการประเมินความ
เส่ียงทางดา้นสินเช่ือ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่  านวนมากราย 

เงินฝากธนาคาร  

บริษทัฯบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะ                   
ลงทุนกับคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการสินเช่ือเป็นประจ าทุกปี การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็น
การช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระ
ของคู่สัญญา 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิ
เรียกร้อง ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย ทั้งน้ี บริษทัฯได้มี
มาตรการในการลดความเส่ียงดงักล่าวโดยการจดัหาแหล่งเงินกูย้ืมให้มีความสอดคลอ้งกนักบัลูกหน้ีจากการซ้ือ
สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษทัฯสามารถรักษาส่วนต่าง (Spread) เฉล่ียสะสมของอตัราดอกเบ้ียไวต้ามนโยบายของ
บริษทัฯ รวมถึงวิเคราะห์ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้องและเงินกูย้ืม 
และบริษทัฯยงัสามารถปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกหน้ีได้ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง ท าให้
บริษทัฯมีความยืดหยุ่นในการปรับตวัในภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียมีความผนัผวน นอกจากน้ี เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย       
   มากกว่า     ปรับขึ้นลงตาม  ไม่มีอตัรา    อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  มากกว่า5 ปี  ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม  ท่ีแทจ้ริง 
             (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  5  95  100  0.05 - 0.125 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 1,901  -  -  -  -  1,901  5.50 - 15.00 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 218  56  -  -  -  274  4.50 - 12.00 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  1  1  - 
 2,119  56  -  5  96  2,276   
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       (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย       
   มากกว่า     ปรับขึ้นลงตาม  ไม่มีอตัรา    อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  มากกว่า5 ปี  ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม  ท่ีแทจ้ริง 
             (ร้อยละต่อปี) 
หนี้สินทางการเงิน              
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,648  -  -  -  -  1,648  2.28 - 5.59 
เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง -  -  -  -  51  51  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2  1  -  -  -  3  4.26 - 5.99 
เจา้หน้ีเงินรอคืน -  -  -  -  35  35  - 
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  5  5  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -  -  12  -  12  MLR - 4.1 

 1,650  1  -  12  91  1,754   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย       
   มากกว่า     ปรับขึ้นลงตาม  ไม่มีอตัรา    อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  มากกว่า5 ปี  ราคาตลาด  ดอกเบ้ีย  รวม  ท่ีแทจ้ริง 
             (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  6  56  62  0.05 - 0.125 
ลูกหน้ีจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 1,822  -  -  -  -  1,822  5.50 - 15.00 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 169  76  -  -  -  245  4.50 - 13.25 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  -  1  1  - 
 1,991  76  -  6  57  2,130   

หนี้สินทางการเงิน              
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,523  -  -  -  -  1,523  1.90 - 4.05 
เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง -  -  -  -  42  42  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5  3  -  -  -  8  3.20 - 4.26 
เงินปันผลคา้งจ่าย -  -  -  -  34  34  - 
เจา้หน้ีเงินรอคืน -  -  -  -  22  22  - 
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  -  4  4  - 

 1,528  3  -  -  102  1,633   

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ เม่ือครบ
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความ
ตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
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บริษทัฯมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการบริหารสภาพคล่องท่ี
เหมาะสม สามารถรองรับการจ่ายคืนหน้ีสินและภาระผกูพนัท่ีถึงก าหนดช าระไดเ้พียงพอในภาวะปกติและ
มีแผนฉุกเฉินสภาพคล่องส าหรับในภาวะวิกฤต รวมทั้งมีการบริหารสภาพคล่องท่ีเหมาะสมระหวา่งตน้ทุน
และผลตอบแทน  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึง
พจิารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 

มากกว่า                       
1 ถึง 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 1,655 - 1,655 
เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 51 - - 51 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 2 1 3 
เจา้หน้ีเงินรอคนื - 35 - 35 
เจา้หน้ีอ่ืน - 5 - 5 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 12 - 12 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 51 1,709 1 1,761 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 

มากกว่า                       
1 ถึง 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 1,526 - 1,526 
เงินประกนัจากการซ้ือสิทธิเรียกร้อง 42 - - 42 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 5 3 8 
เงินปันผลคา้งจ่าย - 34 - 34 
เจา้หน้ีเงินรอคนื - 22 - 22 

เจา้หน้ีอ่ืน - 4 - 4 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 42 1,591 3 1,636 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากบริษทัฯไม่มีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

26. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 3.36 และ 3.18 ตามล าดบั 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 


