บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนและเก้า
เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2564 งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้ น รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์
ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มี
ขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ อง
ที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

-2ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมระหว่างกาลข้อ 3 เนื่ องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสาม
เดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยเลือกนาแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อน
ปรนชั่วคราวส าหรั บกิ จการที่ ให้ค วามช่ วยเหลื อลู กหนี้ ที่ ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่
อย่างใด
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

21,838,162.29

54,488,493.19

17,604,419.14

50,717,065.98

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

6

1,681,735,562.55

1,877,883,330.50

1,681,735,562.55

1,877,883,330.50

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

8

19,012,030.42

19,730,348.48

17,547,704.78

19,218,333.67

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่การร่ วมค้า

9

242,500,000.00

221,500,000.00

242,500,000.00

221,500,000.00

ทรัพย์สินรอการขาย

10

51,605,835.99

67,964,867.67

51,605,835.99

67,964,867.67

2,016,691,591.25

2,241,567,039.84

2,010,993,522.46

2,237,283,597.82

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี

6

2,756,662,259.75

3,437,759,857.15

2,756,662,259.75

3,437,759,857.15

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

13

66,846,010.59

63,435,389.35

36,000,000.00

36,000,000.00

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

11

0.00

2,022,840.45

0.00

2,022,840.45

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

14

3,024,337.81

3,401,541.41

3,024,337.81

3,401,541.41

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่การร่ วมค้า

9

0.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

37,423,516.76

42,689,144.48

37,091,364.37

42,561,798.06

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

16

29,336,467.20

27,728,728.03

29,336,467.20

27,728,728.03

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

17

798,832.91

5,928,624.59

674,974.20

5,852,332.00

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

33.3

83,707,603.33

108,358,862.36

84,423,338.88

109,074,597.91

เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน

18

1,282,948.99

1,082,948.99

76,000.00

76,000.00

2,325,792.14

2,275,792.14

1,910,792.14

1,910,792.14

2,981,407,769.48

3,724,683,728.95

2,954,199,534.35

3,701,388,487.15

4,998,099,360.73

5,966,250,768.79

4,965,193,056.81

5,938,672,084.97

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-2บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สอบทานแล้ว)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

19

350,456,072.46

320,260,469.94

350,456,072.46

320,260,469.94

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

20

44,377,524.00

43,801,236.98

43,727,707.42

42,908,050.64

เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี

22

1,530,960,295.16

1,777,658,645.18

1,530,960,295.16

1,777,658,645.18

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

21.3

174,160,836.35

183,773,223.24

174,160,836.35

183,773,223.24

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี

23

8,738,685.04

8,197,590.97

8,738,685.04

8,197,590.97

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

6,191,852.13

2,246,701.07

6,186,354.53

2,258,405.46

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

2,114,885,265.14

2,335,937,867.38

2,114,229,950.96

2,335,056,385.43

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

1,055,353,905.48

1,810,869,667.49

1,055,353,905.48

1,810,869,667.49

หนี้สินตามสัญญาเช่า

23

21,636,175.10

20,181,809.27

21,636,175.10

20,181,809.27

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

24

34,082,624.00

31,126,259.71

34,082,624.00

31,126,259.71

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

33.3

12,468,070.93

18,508,223.63

12,468,070.93

18,508,223.63

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,123,540,775.51

1,880,685,960.10

1,123,540,775.51

1,880,685,960.10

รวมหนีส้ ิน

3,238,426,040.65

4,216,623,827.48

3,237,770,726.47

4,215,742,345.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-3บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/

(ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว)

สอบทานแล้ว)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,663,285,866 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

1,663,285,866.00

หุน้ สามัญ 1,108,859,002 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

1,108,859,002.00

1,663,285,866.00
1,108,859,002.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,108,857,244 หุน้ หุน้ ละ 1.00 บาท
หุน้ สามัญ 1,108,859,002 หุน้ หุน้ ละ 1.00 บาท

1,108,857,244.00
25

1,108,859,002.00

1,108,857,244.00
1,108,859,002.00

ส่ วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สารองส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

279,958,858.40

279,957,364.10

279,958,858.40

279,957,364.10

42,752,220.00

42,752,220.00

42,752,220.00

42,752,220.00

51,093,813.28

45,295,869.00

51,093,813.28

45,295,869.00

277,009,426.40

272,764,244.21

244,758,436.66

246,067,042.34

1,759,673,320.08

1,749,626,941.31

1,727,422,330.34

1,722,929,739.44

4,998,099,360.73

5,966,250,768.79

4,965,193,056.81

5,938,672,084.97

กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย

26

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
รายได้
ดอกผลจากการขายตามสัญญาเช่าซื้ อ
ดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
หนี้ สูญรับคืน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(ผลขาดทุน)กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสีย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
129,617,349.34
0.00
3,969,928.91

164,973,132.54
232,335.00
4,159,321.55

129,617,349.34
0.00
3,969,928.91

164,973,132.54
232,335.00
4,159,321.55

19,187,216.65
8,507,822.34
10,859,403.19
172,141,720.43

25,628,187.49
3,586,456.97
10,771,375.84
209,350,809.39

17,257,391.42
8,507,822.34
10,859,046.44
170,211,538.45

25,628,187.49
3,586,456.97
10,769,611.46
209,349,045.01

(1,700,223.71)
(376,615.74)
(72,471,174.49) (118,381,177.21)
(24,417,529.69)
2,161,473.98
(98,588,927.89) (116,596,318.97)
73,552,792.54
92,754,490.42
(32,364,172.98) (53,517,774.39)

(1,289,292.36)
(376,615.74)
(71,826,862.07) (118,309,792.11)
(24,417,529.69)
2,161,473.98
(97,533,684.12) (116,524,933.87)
72,677,854.33
92,824,111.14
(32,364,172.98) (53,517,774.39)

948,797.29
42,137,416.85
(9,883,312.64)
32,254,104.21

2,639,313.51
41,876,029.54
(7,974,924.26)
33,901,105.28

0.00
40,313,681.35
(9,708,325.00)
30,605,356.35

0.00
39,306,336.75
(7,988,848.40)
31,317,488.35

0.00
0.00
0.00
32,254,104.21

0.00
0.00
0.00
33,901,105.28

0.00
0.00
0.00
30,605,356.35

0.00
0.00
0.00
31,317,488.35

0.0291

0.0306

0.0276

0.0282

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

รายได้
ดอกผลจากการขายตามสัญญาเช่าซื้ อ
401,115,887.66 519,592,222.52 401,115,887.66 519,592,222.52
ดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก
0.00
1,339,594.00
0.00
1,339,594.00
ดอกเบี้ยรับ
11,881,561.81
12,482,126.26
11,881,561.81
12,482,126.26
รายได้อื่น
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
66,230,441.07
92,141,740.48
61,003,014.79
92,141,740.48
หนี้ สูญรับคืน
19,516,332.06
12,777,353.32
19,516,332.06
12,777,353.32
อื่น ๆ
29,308,341.31
33,507,086.69
29,306,358.48
33,501,132.62
รวมรายได้
528,052,563.91 671,840,123.27 522,823,154.80 671,834,169.20
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(5,902,965.87)
(4,205,061.50)
(5,179,895.16)
(4,205,061.50)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(252,656,055.59) (340,337,336.01) (250,822,084.83) (340,087,780.48)
(ผลขาดทุน)กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(13,744,378.80) (121,473,735.66) (13,744,378.80) (121,473,735.66)
รวมค่าใช้จ่าย
(272,303,400.26) (466,016,133.17) (269,746,358.79) (465,766,577.64)
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
255,749,163.65 205,823,990.10 253,076,796.01 206,067,591.56
ต้นทุนทางการเงิน
(105,406,248.48) (171,633,167.60) (105,406,248.48) (171,633,167.60)
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสีย
3,410,621.24
8,433,240.77
0.00
0.00
กาไรก่อนภาษีเงินได้
153,753,536.41
42,624,063.27 147,670,547.53
34,434,423.96
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
33.1
(32,240,862.94)
(7,973,978.98) (31,711,661.93)
(8,022,699.27)
กาไรสาหรับงวด
121,512,673.47
34,650,084.29 115,958,885.60
26,411,724.69
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
(792,071.00)
0.00
(792,071.00)
0.00
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
158,414.20
0.00
158,414.20
0.00
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
(633,656.80)
0.00
(633,656.80)
0.00
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
120,879,016.67
34,650,084.29 115,325,228.80
26,411,724.69
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
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0.1096

0.0312

0.1046

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

0.0238

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

สารองส่วนทุนจากการ

หมายเหตุ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

1,108,857,244.00

279,957,364.10

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

42,752,220.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

42,730,600.41

411,016,948.63

1,885,314,377.14

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ

0.00

0.00

0.00

0.00

(197,366,784.29)

(197,366,784.29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุ ง

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

42,730,600.41

213,650,164.34

1,687,947,592.85

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

1,320,586.23

(1,320,586.23)

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

34,650,084.29

34,650,084.29

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

44,051,186.64

246,979,662.40

1,722,597,677.14

0.00

0.00

0.00

1,244,682.36

(1,244,682.36)

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

0.00
1,108,857,244.00

0.00
279,957,364.10

0.00
42,752,220.00

0.00
45,295,869.00

27,029,264.17
272,764,244.21

27,029,264.17
1,749,626,941.31

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

45,295,869.00

272,764,244.21

1,749,626,941.31

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จัดสรรสารองตามกฎหมาย

รับชาระค่าหุน้

25

1,758.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,758.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
จัดสรรสารองตามกฎหมาย

25

0.00
0.00

1,494.30
0.00

0.00
0.00

0.00
5,797,944.28

0.00
(5,797,944.28)

1,494.30
0.00

เงินปันผลจ่าย

27

0.00

0.00

0.00

0.00

(110,835,890.20)

(110,835,890.20)

0.00

0.00

0.00

0.00

121,512,673.47

121,512,673.47

0.00
1,108,859,002.00

0.00
279,958,858.40

0.00
42,752,220.00

0.00
51,093,813.28

(633,656.80)
277,009,426.40

(633,656.80)
1,759,673,320.08

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกิน

สารองส่วนทุนจากการ

หมายเหตุ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

1,108,857,244.00

279,957,364.10

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

42,752,220.00

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร

42,730,600.41

394,693,723.42

1,868,991,151.93

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ

0.00

0.00

0.00

0.00

(197,366,784.29)

(197,366,784.29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุ ง

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

42,730,600.41

197,326,939.13

1,671,624,367.64

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

0.00

0.00

0.00

1,320,586.23

(1,320,586.23)

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

0.00

0.00

0.00

0.00

26,411,724.69

26,411,724.69

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

44,051,186.64

222,418,077.59

1,698,036,092.33

0.00

0.00

0.00

1,244,682.36

(1,244,682.36)

0.00

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

0.00
1,108,857,244.00

0.00
279,957,364.10

0.00
42,752,220.00

0.00
45,295,869.00

24,893,647.11
246,067,042.34

24,893,647.11
1,722,929,739.44

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1,108,857,244.00

279,957,364.10

42,752,220.00

45,295,869.00

246,067,042.34

1,722,929,739.44

0.00

0.00

1,758.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
จัดสรรสารองตามกฎหมาย

รับชาระค่าหุน้

25

1,758.00

0.00

0.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

25

0.00

1,494.30

0.00

0.00

0.00

1,494.30

0.00

0.00

0.00

5,797,944.28

(5,797,944.28)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(110,835,890.20)

(110,835,890.20)

0.00

0.00

0.00

0.00

115,958,885.60

115,958,885.60

0.00
1,108,859,002.00

0.00
279,958,858.40

0.00
42,752,220.00

0.00
51,093,813.28

(633,656.80)
244,758,436.66

(633,656.80)
1,727,422,330.34

จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ

(

)

บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับงวด

121,512,673.47

34,650,084.29

115,958,885.60

26,411,724.69

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

32,240,862.94

7,973,978.98

31,711,661.93

8,022,699.27

ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย

15,597,170.61

17,123,829.70

15,520,173.30

17,123,829.70

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

36,622,203.12

53,538,901.98

36,622,203.12

53,538,901.98

ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

13,744,378.80

121,473,735.66

13,744,378.80

121,473,735.66

(60,000.00)

4,626.87

(60,000.00)

4,626.87

(3,410,621.24)

(8,433,240.77)

0.00

0.00

17,814.80
0.00
5,100,000.00

(1,201.44)
142,553.01
0.00

17,814.80
0.00
5,100,000.00

(1,201.44)
142,553.01
0.00

(15,903,180.55)

10,450,625.81

(15,903,180.55)

10,450,625.81

ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการกูย้ มื

4,555,554.44

0.00

4,555,554.44

0.00

ค่าธรรมเนี ยมในการกูย้ มื
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
(กาไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป /

(2,880,000.00)
0.00

0.00
576,433.57

(2,880,000.00)
0.00

0.00
576,433.57

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

2,022,840.45

671,452.27

2,022,840.45

671,452.27

ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย

2,164,293.29

2,132,988.85

2,164,293.29

2,132,988.85

100,850,694.04

164,785,261.30

100,850,694.04

164,785,261.30

312,174,684.17

405,090,030.08

309,425,319.22

405,333,631.54

947,681,803.22

784,270,807.90

947,681,803.22

784,270,807.90

0.00

18,073,000.00

0.00

18,073,000.00

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง

957,841.31

11,173,308.67

1,910,152.14

11,303,788.52

ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง

31,547,269.92

(28,586,393.84)

31,547,269.92

(28,586,393.84)

(120,665,339.44)
(200,000.00)

(60,420,359.91)
0.00

(120,665,339.44)
0.00

(60,420,359.91)
0.00

(50,000.00)

246,656.86

0.00

246,656.86

1,666,130.20
(7,316,577.39)
0.00

(18,232,381.47)
(7,563,218.95)
(906,906.29)

1,909,499.96
(7,316,577.39)
0.00

(18,342,766.97)
(7,563,218.95)
(906,906.29)

1,165,795,811.99

1,103,144,543.05

1,164,492,127.63

1,103,408,238.86

(100,436,542.42)

(166,229,240.88)

(100,436,542.42)

(166,229,240.88)

(9,526,191.35)

(39,058,013.30)

(9,014,192.33)

(39,162,129.88)

1,055,833,078.22

897,857,288.87

1,055,041,392.88

898,016,868.10

ปรับกระทบกาไรสุทธิ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากการดาเนินงาน

ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
ส่ วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
(กาไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ ตามสัญญาให้กยู้ มื และขายฝาก(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(
)

-2บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการให้กยู้ มื แก่การร่ วมค้า

9,000,000.00

(20,000,000.00)

9,000,000.00

(20,000,000.00)

0.00

0.00

0.00

(2,500,000.00)

เงินสดจ่ายในการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(66,410.00)

(51,711.78)

(9,260.00)

0.00

เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

27,383.17

1,251,271.04

27,383.17

1,251,271.04

(2,917,680.44)

(2,648,958.89)

(2,645,461.04)

(2,648,958.89)

6,043,292.73

(21,449,399.63)

6,372,662.13

(23,897,687.85)

10,195,602.52

(35,219,687.34)

10,195,602.52

(35,219,687.34)

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

220,000,000.00

1,340,000,000.00

220,000,000.00

1,340,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(200,000,000.00)

(1,680,239,000.00)

(200,000,000.00)

(1,680,239,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

275,000,000.00

180,000,000.00

275,000,000.00

180,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(285,000,000.00)

(220,000,000.00)

(285,000,000.00)

(220,000,000.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

370,000,000.00

1,300,000,000.00

370,000,000.00

1,300,000,000.00

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(1,373,889,666.47)

(1,430,503,319.45)

(1,373,889,666.47)

(1,430,503,319.45)

0.00

(105,500,000.00)

0.00

(105,500,000.00)

(110,835,890.20)

0.00

(110,835,890.20)

0.00

3,252.30

0.00

3,252.30

0.00

(1,094,526,701.85)

(651,462,006.79)

(1,094,526,701.85)

(651,462,006.79)

0.00

(82,388.24)

0.00

(82,388.24)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(32,650,330.90)

224,863,494.21

(33,112,646.84)

222,574,785.22

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน

54,488,493.19
21,838,162.29

17,858,752.03
242,722,246.24

50,717,065.98
17,604,419.14

16,367,132.03
238,941,917.25

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินเบิกเกินบัญชี เพิม่ ขึ้น(ลดลง)

เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนหุน้ กู้
เงินปั นผลจ่าย
รับเงินค่าหุน้ เพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอานาจ
(

)

-1บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1. บริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย
จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จากัด (มหาชน) เมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2546 และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547
1.2. ส านัก งานใหญ่ ต้ ังอยู่เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริ ม คลองสามเสน แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
1.3. มีสาขา 5 แห่ง
สาขาที่ 1 : เลขที่ 728/10 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 2 : เลขที่ 307 ถนนท่าแฉลบ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สาขาที่ 3 : เลขที่ 624/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
สาขาที่ 4 : เลขที่ 131/36 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 5 : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
1.4. บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อแก่บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลในรู ปแบบของการ
ให้เช่าซื้ อรถยนต์ สัญญากูย้ ืมเงินและสัญญารับขายฝากรถยนต์
1.5. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ ปัจจุ บนั ยังมี ผ ลกระทบต่ อธุ รกิ จและ
อุ ต สาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ ดั ง กล่ า วอาจน ามาซึ่ งความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมของการด าเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษ ทั ติ ดตามความคื บหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่
อาจเกิ ด ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ป ระมาณการและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ า ง ๆ เมื่ อ
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-22. เกณฑ์ในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงิ นรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงิ น ระหว่ า งกาล ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และตามข้ อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิ น
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้น รายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มูลเพิ่ มเติ มจากงบการเงิ นประจาปี ที่ นาเสนอครั้ ง
ล่ า สุ ด ดังนั้น ข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ างกาลจึ งเน้น การให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ กิ จ กรรม เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นข้อมูลทางการเงินฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล
2.2.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- เมื่ อ วัน ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2562 บริ ษ ัท ฯได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จ ากัด เพื่ อ
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่ งถือหุน้ ในอัตราส่ วนร้อยละ 100.00
- ข้อมูลทางการเงิ นรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ได้
รวมข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อย นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลงดังต่อไปนี้
สัดส่ วนการลงทุน (%)
ประเทศ 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ประเภทธุรกิจ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด
ไทย
100.00
100.00
นายหน้าประกันวินาศภัย
(จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
- ข้อมู ลทางการเงิ นรวมระหว่างกาลนี้ จดั ท าขึ้ น โดยใช้นโยบายการบัญ ชี เดี ยวกัน ส าหรั บ
รายการบัญชีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายกัน
- ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย ยอดกาไรที่คิดระหว่างกันกับ
ที่ ย งั ไม่ ได้เกิ ด ขึ้ น ของบริ ษ ทั ฯกับ สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องบริ ษ ทั ย่อยได้ต ัด ออกในข้อมู ล ทาง
การเงินรวมระหว่างกาลแล้ว

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-32.2 เกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ)
2.2.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
- เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่ แสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ข) แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรั บกิจการที่ให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ เป็ นมาตรการผ่ อ นปรนชั่ว คราวส าหรั บ กิ จ การที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยเท่ านั้น ซึ่ งรวมถึ งสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิ จ
สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลือกกับทุ กกิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ ตามมาตรการให้
ความช่ วยเหลื อ ลู ก หนี้ ตามแนวทางในหนังสื อ เวี ย นของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.
276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จไทย และหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่ อง มาตรการ
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรื อมาตรการอื่นใดตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสิ นเชื่ อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน
ธุรกิจสิ นเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ และกิจการที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย เช่น ธุ รกิจลิสซิ่ ง ธุ รกิจเช่าซื้ อ ธุ รกิ จเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ และธุ รกิ จแฟคเตอริ่ ง เป็ นต้น ทั้งนี้ กิ จการที่
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามมาตรการของธนาคารแห่ งประเทศไทยและเลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีฉบับนี้ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-43. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับ
ใช้สาหรับกิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามที่ กล่าวไว้ขา้ งต้นในช่ วง
ระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 หรื อจนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมี การ
เปลี่ ยนแปลงและให้ถือปฏิ บัติตามการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าว โดยให้ถือปฏิ บัติ กบั ลู กหนี้ ธุรกิ จขนาดใหญ่
ลูกหนี้ ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้ รายย่อย ซึ่ งยังคงมีศกั ยภาพในการดาเนินธุรกิจหรื อสามารถชาระ
หนี้ ได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยมีแนวทางการ
พิจารณาดังนี้
- 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 ดอ้ ย
คุณภาพที่เกิดขึ้นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็ นลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
กลุ่มบริ ษทั เป็ นกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงถือปฏิบตั ิดงั นี้
- จัดชั้นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็ นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ต (Performing หรื อ Stage 1) ได้ทนั ที หากวิเคราะห์ฐานะและกิ จการของลูกหนี้ แล้วเห็ นว่าลูกหนี้
สามารถปฏิ บตั ิตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอติ ดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ในลักษณะเชิ งป้ องกันโดยไม่ถือเป็ นการปรับ ปรุ งโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญ หา ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ตามแนวทางในหนังสื อ เวี ย นของธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ ธปท. ฝนส. (01) ว.
380/2563 ให้คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
- จัด ชั้น ลู ก หนี้ ที่ ด ้อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) เป็ นชั้น Performing ได้ หากลู ก หนี้ สามารถช าระเงิ น ตามสั ญ ญา
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือนหรื อ 3 งวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
นานกว่า
- นาแนวทางการพิ จารณาการเพิ่ มขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย ตามเอกสารแนบหนังสื อเวียนดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางเบื้ องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้น
เป็ น Stage 2 ได้
- คานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากยอดสิ นเชื่อคงค้างเฉพาะส่ วนของวงเงินที่เบิกใช้แล้ว
- ใช้อ ัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง ที่ ค านวณใหม่ เป็ นอัต ราคิ ด ค านวณมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของสิ น เชื่ อ ที่ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ภายใต้แนวทางการให้ความช่ วยเหลื อตามหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยได้
หากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ทาให้อตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่
จะได้รับจากสิ นเชื่ อนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา
ที่พกั ชาระหนี้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่คานวณใหม่ หรื อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-53. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ)
- พิจารณาน้ าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่ คราว เป็ นน้ าหนักที่นอ้ ย
กว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ จากประสบการณ์ในอดีต ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการ
ทัว่ ไป ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมี ผ ล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิ หรื อข้อยกเว้นชัว่ คราว
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มของบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินในปี ที่ เริ่ ม
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดียวกับที่ ใช้ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

107,912.00

289,280.25

104,236.75

287,301.00

เงินฝากกระแสรายวัน

10,106,591.23

38,742,588.83

10,076,591.23

38,713,327.33

เงินฝากออมทรัพย์

11,623,659.06

15,456,624.11

7,423,591.16

11,716,437.65

21,838,162.29

54,488,493.19

17,604,419.14

50,717,065.98

เงินสด

รวม

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-6-

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
6.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ ตามสัญ ญาเช่ าซื้ อแบ่ งตามระยะเวลาการครบ
กาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
หัก ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ – สุ ทธิ

2,170,531,090.56 2,485,618,997.73

3,350,030,320.64

4,271,320,170.42

(413,414,305.28) (514,464,560.64)

(404,958,184.79)

(555,981,680.04)

สุ ทธิ
หั ก ค่ าเผื่ อ ผ ล ข าด ทุ น ด้ า น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1,757,116,785.28 1,971,154,437.09

2,945,072,135.85

3,715,338,490.38

(93,271,106.59)

(188,409,876.10)

(277,578,633.23)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ – สุ ทธิ

1,681,735,562.55 1,877,883,330.50

2,756,662,259.75

3,437,759,857.15

(75,381,222.73)

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-7-

6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ (ต่อ)
6.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการทัว่ ไปแยกตามขั้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

ยอดลูกหนี้หลัง

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ยอดลูกหนี้หลัง

ค่าเผื่อผลขาดทุน

หักรายได้

ด้านเครดิตที่คาดว่า

หักรายได้

ด้านเครดิตที่คาดว่า

ดอกเบี้ยรอรับรู ้

จะเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรอรับรู ้

จะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต

3,910,142,290.47

81,863,151.22 4,588,522,802.54

98,097,721.33

ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต

482,181,491.69

63,555,430.94

625,670,701.97

90,369,613.81

ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

309,865,138.97

118,372,516.67

472,299,422.96

182,382,404.68

263,791,098.83 5,686,492,927.47

370,849,739.82

รวม

4,702,188,921.13

ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2564 ลู ก หนี้ เช่ า ซื้ อ(ก่ อ นหั ก ดอกเบี้ ยที่ ย ัง ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ ) บางส่ วน จ านวน
4,515,310,485.49 บาท ได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 19 และ
หมายเหตุ 22 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ เช่ าซื้ อบางส่ วน จานวน 5,657,098,213.80 บาท ได้นาไปเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร)

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

-87. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา/หนี้ที่อยูภ่ ายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ ของกลุ่มบริ ษทั ที่ ได้ทาสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและหนี้ที่อยูภ่ ายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ แสดงได้ดงั นี้

จานวนสัญญาทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด/ปี
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
จานวนสัญญา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท)
หนี้ที่อยูภ่ ายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
การพักชาระหนี้ชวั่ คราว
จานวนสัญญา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท)
การปรับโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน
จานวนสัญญา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
23,610
26,752
58
42.48

67
34.01

544
137.76

124
82.33

234
111.87

191
91.81

8. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้คา้ งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่ วนลดค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมพนักงาน
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
4,586,751.05
6,215,345.76
3,650,395.87
2,586,694.42
2,157,930.00
1,242,002.00
9,557,304.31
10,907,423.36
19,952,381.23
20,951,465.54
(940,350.81)
19,012,030.42

(1,221,117.06)
19,730,348.48

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
4,586,751.05
6,215,345.76
2,579,495.37
2,128,287.45
2,007,930.00
1,242,002.00
9,313,879.17
10,853,815.52
18,488,055.59
20,439,450.73
(940,350.81)
17,547,704.78

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

(1,221,117.06)
19,218,333.67

-99. เงินให้กยู้ ืมแก่การร่ วมค้า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

242,500,000.00

221,500,000.00

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว

0.00

30,000,000.00

242,500,000.00

251,500,000.00

รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ ืมกับบริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด (การร่ วมค้า)
เพื่ อนาไปดาเนิ นธุ รกิ จให้สินเชื่ อจานอง ขายฝาก ทรัพย์สินที่ เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
อายุสญ
ั ญา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
10. ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

ทรัพย์สินรอการขาย

84,901,123.73

117,273,335.96

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า – ทรัพย์สินรอการขาย

(33,295,287.74)

(49,308,468.29)

ทรัพย์สินรอการขาย – สุ ทธิ

51,605,835.99

67,964,867.67

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 10 11. สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

(บาท)

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

32,912.00

32,912.00

15.00

15.00

3,882,622.23

3,882,622.23

7,461,300.00

7,461,300.00

(3,882,622.23)

(1,859,781.78)

(7,461,300.00)

(5,438,459.55)

0.00

2,022,840.45

0.00

2,022,840.45

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1

บจ.พรี เมี่ยม เซอร์วิส (ประเทศไทย)

การบารุ งรักษายานยนต์

(เดิมชื่อบจ.อีสเทิร์น พรี เมี่ยม เซอร์วิส)

การซ่อมรถยนต์

หัก ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

11.1 ในวั น ที่ 16 ตุ ลาคม 2562 บ ริ ษั ท พ รี เมี่ ยม เซ อร์ วิ ส (ป ระเท ศไท ย) จ ากั ด มี การเพิ่ มทุ น จ านวน 224,400 หุ ้ น เป็ น จ านวน เงิ น 12,342,000 บ าท
โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ได้ลงทุนเพิ่มทุนตามสัดส่ วน
11.2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ฯ จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั พรี เมี่ยม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด จานวนหุน้ 147,900 หุน้ ทาให้สัดส่ วนการถือหุน้ ลดลงจาก
ร้อยละ 54.55 เป็ นร้ อยละ 15.00 ของทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้ว และภายหลังการลดสัดส่ วนการถื อหุ ้น บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญในบริ ษ ทั
ดังกล่าวแล้ว ทาให้บริ ษทั ฯ จัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
11.3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาร่ วมทุนในบริ ษทั พรี เมี่ยม เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด เพื่อประกอบธุ รกิจบารุ งรักษายานยนต์ ซึ่ งถือหุ น้ ใน
อัตราส่ วนร้อยละ 51 และในวันที่ 6 กันยายน 2561 มีการเพิ่มทุน ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ น้ จากเดิมอัตราส่ วนร้อยละ 51 เป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 54.55
โดยภายใต้สญ
ั ญาร่ วมธุรกิจ ที่บริ ษทั ตกลงร่ วมกับผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ ายหนึ่งมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั และผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ ายหนึ่งมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าวร่ วมกัน

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 11 12. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลาดับ

1

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บจ.ไมตี้ โบรกเกอร์

นายหน้าประกันวินาศภัย

ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
5,000.00
5,000.00
100.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
รวม
5,000,000.00
5,000,000.00

12.1 บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เรี ยกชาระ
ค่าหุน้ ครบแล้วทั้งจานวน
13. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า – บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ลาดับ

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ลักษณะ

ทุนชาระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

ความสัมพันธ์

1

บจ.อีซีแอล แอสเซท

ให้สินเชื่อจานอง

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

(บาท)

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

60,000.00

60,000.00

66,846,010.59

63,435,389.35

36,000,000.00

36,000,000.00

66,846,010.59

63,435,389.35

36,000,000.00

36,000,000.00

กิจการร่ วมค้า

ขายฝาก ทรัพย์สินที่
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์

60.00
รวม

60.00

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 12 13. เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
13.1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด มีการเพิ่มทุน โดยบริ ษทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง
จากัด (มหาชน) (ECL) และบริ ษทั โกลบอล เบสท์ เรี ยล เอสเตท แลนด์ จากัด ได้ลงทุนเพิ่มในอัตราส่ วนการ
ลงทุนเดิม
13.2 บริ ษ ทั อี ซี แอล แอสเซท จากัด เป็ นการร่ วมค้า (Joint Venture) โดยบริ ษ ทั ตะวันออกพาณิ ชย์ลีสซิ่ ง จากัด
(มหาชน) (ECL) และบริ ษทั โกลบอล เบสท์ เรี ยล เอสเตท โลน จากัด ได้ตกลงร่ วมทุน เพื่อประกอบธุ รกิจให้
สิ นเชื่ อจานอง ขายฝาก ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ในอัตราส่ วนร้อยละ 60 : 40
โดยมีตวั แทนจากบริ ษทั ร่ วมทุนเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ร่ วมค้าดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯและผูร้ ่ วมทุนอีกฝ่ าย
หนึ่งมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าวร่ วมกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในการร่ วมค้า และบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และบันทึ กรั บ รู ้ ส่ว นแบ่ งกาไรในการร่ วมค้า จานวน 1 บริ ษทั ส าหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564 จานวน 0.95 ล้านบาท และ 3.41 ล้านบาท ตามลาดับ
14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนี้ – สุ ทธิ
อื่นๆ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
78,232,387.03
87,604,537.18
(75,241,083.22)
(84,239,947.37)
2,991,303.81
3,364,589.81
2,525,427.47
4,288,136.36
(2,525,427.47)
(4,288,136.36)
0.00
0.00
2,991,303.81
3,364,589.81
329,363.00
333,280.60
(296,329.00)
(296,329.00)
3,024,337.81
3,401,541.41

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 13 14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดีและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หน่วย : บาท)
จานวนราย

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้หลังหักดอกเบี้ย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

115

118

78,232,387.03

87,604,537.18

78,232,387.03

87,604,537.18

96% - 100%

96% - 100%

(75,241,083.22)

(84,239,947.37)

ลูกหนี้ที่ใช้ในการคานวณ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อัตราร้อยละ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ ตามสัญญาประนอมหนี้ ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน
2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน

ลูกหนี้หลังหัก

ลูกหนี้ที่ใช้ในการคานวณ

อัตราค่าเผื่อผล

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ราย

ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

ขาดทุนด้านเครดิต

ด้านเครดิตที่

เป็ นรายได้

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

คาดว่าจะเกิดขึ้น

ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 3 งวด

2

920,973.36

920,973.36

100%

920,973.36

ค้างชาระ 4-11 งวด

3

254,713.40

254,713.40

100%

254,713.40

ค้างชาระ 12 งวดขึ้นไป

7

1,349,740.71

1,349,740.71

100%

1,349,740.71

รวม

12

2,525,427.47

2,525,427.47

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

2,525,427.47

- 14 14. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
ลูกหนี้ ตามสัญญาประนอมหนี้ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน

ลูกหนี้หลังหัก

ลูกหนี้ที่ใช้ในการคานวณ

อัตราค่าเผื่อผล

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ราย

ดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

ขาดทุนด้านเครดิต

ด้านเครดิตที่

เป็ นรายได้

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

คาดว่าจะเกิดขึ้น

ยังไม่ถึงกาหนดชาระถึง 3 งวด

5

1,099,168.02

1,099,168.02

100%

1,099,168.02

ค้างชาระ 4-11 งวด

4

630,330.07

630,330.07

100%

630,330.07

ค้างชาระ 12 งวดขึ้นไป

6

2,558,638.27

2,558,638.27

100%

2,558,638.27

รวม

15

4,288,136.36

4,288,136.36

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

4,288,136.36

- 15 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
อาคารชัว่ คราว
เครื่ องใช้
สานักงาน

เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

2,130,792.03
133,500.00
0.00
0.00
2,264,292.03

13,011,651.92
281,389.91
0.00
0.00
13,293,041.83

16,821,162.76
865,300.53
0.00
(207,789.73)
17,478,673.56

13,889,549.66
67,805.00
0.00
0.00
13,957,354.66

34,764,507.34 96,919,609.92
1,569,685.00 2,917,680.44
714,942.31
714,942.31
0.00
(207,789.73)
37,049,134.65 100,344,442.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,291,394.66
259,476.74
0.00
0.00
8,550,871.40

431,999.89
81,953.25
0.00
0.00
513,953.14

8,643,394.50
2,294,821.62
0.00
0.00
10,938,216.12

13,794,924.62
1,398,560.76
0.00
(162,591.76)
15,030,893.62

9,495,466.91
1,377,441.76
0.00
0.00
10,872,908.67

13,573,284.86
3,440,798.37
0.00
0.00
17,014,083.23

54,230,465.44
8,853,052.50
0.00
(162,591.76)
62,920,926.18

7,324,162.50

686,389.05

1,698,792.14

4,368,257.42

3,026,238.14

4,394,082.75

21,191,222.48

42,689,144.48

7,324,162.50

426,912.31

1,750,338.89

2,354,825.71

2,447,779.94

3,084,445.99

20,035,051.42

37,423,516.76

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 16 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
อาคารชัว่ คราว
เครื่ องใช้
สานักงาน

เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

2,130,792.03
133,500.00
0.00
0.00
2,264,292.03

12,877,401.92
22,635.51
0.00
0.00
12,900,037.43

16,821,162.76
865,300.53
0.00
(207,789.73)
17,478,673.56

13,889,549.66
54,340.00
0.00
0.00
13,943,889.66

34,764,507.34
1,569,685.00
714,942.31
0.00
37,049,134.65

96,785,359.92
2,645,461.04
714,942.31
(207,789.73)
99,937,973.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,291,394.66
259,476.74
0.00
0.00
8,550,871.40

431,999.89
81,953.25
0.00
0.00
513,953.14

8,636,490.92
2,228,957.58
0.00
0.00
10,865,448.50

13,794,924.62
1,398,560.76
0.00
(162,591.76)
15,030,893.62

9,495,466.91
1,375,892.37
0.00
0.00
10,871,359.28

13,573,284.86
3,440,798.37
0.00
0.00
17,014,083.23

54,223,561.86
8,785,639.07
0.00
(162,591.76)
62,846,609.17

7,324,162.50

686,389.05

1,698,792.14

4,240,911.00

3,026,238.14

4,394,082.75

21,191,222.48

42,561,798.06

7,324,162.50

426,912.31

1,750,338.89

2,034,588.93

2,447,779.94

3,072,530.38

20,035,051.42

37,091,364.37

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 17 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

อาคาร

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,841,555.55
449,839.11
0.00
0.00
8,291,394.66

7,324,162.50
7,324,162.50

1,136,228.16
686,389.05

ส่ วนปรับปรุ ง อาคารชัว่ คราว
อาคาร

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
สานักงาน
สานักงาน

ยานพาหนะ

2,130,792.03 13,328,061.96 16,385,717.79 14,041,589.87 38,847,242.89
0.00
511,586.62
849,647.99
157,970.00 1,995,879.05
0.00
364,411.96
0.00
0.00
0.00
0.00 (1,192,408.62) (414,203.02) (310,010.21) (6,078,614.60)
2,130,792.03 13,011,651.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34
325,244.79 6,095,616.42 11,567,565.74
106,755.10 3,597,633.69 2,579,858.51
0.00
0.00
0.00
0.00 (1,049,855.61) (352,499.63)
431,999.89 8,643,394.50 13,794,924.62
1,805,547.24
1,698,792.14

7,232,445.54
4,368,257.42

4,818,152.05
3,026,238.14

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

0.00
364,411.96
(364,411.96)
0.00
0.00

101,035,350.75
3,879,495.62
0.00
(7,995,236.45)
96,919,609.92

7,772,966.33 13,088,997.42
1,967,708.69 4,620,390.17
0.00
0.00
(245,208.11) (4,136,102.73)
9,495,466.91 13,573,284.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

46,691,946.25
13,322,185.27
0.00
(5,783,666.08)
54,230,465.44

6,268,623.54 25,758,245.47
4,394,082.75 21,191,222.48

0.00
0.00

54,343,404.50
42,689,144.48

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 18 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
รับโอน/โอนออก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

อาคาร

7,324,162.50
0.00
0.00
0.00
7,324,162.50

8,977,783.71
0.00
0.00
0.00
8,977,783.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,841,555.55
449,839.11
0.00
0.00
8,291,394.66

7,324,162.50
7,324,162.50

1,136,228.16
686,389.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารชัว่ คราว
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
อาคาร
สานักงาน
สานักงาน

ยานพาหนะ

2,130,792.03 13,328,061.96 16,385,717.79 14,041,589.87 38,847,242.89
0.00
377,336.62
849,647.99
157,970.00 1,995,879.05
0.00
364,411.96
0.00
0.00
0.00
0.00 (1,192,408.62) (414,203.02) (310,010.21) (6,078,614.60)
2,130,792.03 12,877,401.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34
325,244.79 6,095,616.42 11,567,565.74
106,755.10 3,590,730.11 2,579,858.51
0.00
0.00
0.00
0.00 (1,049,855.61) (352,499.63)
431,999.89 8,636,490.92 13,794,924.62
1,805,547.24
1,698,792.14

7,232,445.54
4,240,911.00

4,818,152.05
3,026,238.14

ทรัพย์สิน
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

0.00
364,411.96
(364,411.96)
0.00
0.00

101,035,350.75
3,745,245.62
0.00
(7,995,236.45)
96,785,359.92

7,772,966.33 13,088,997.42
1,967,708.69 4,620,390.17
0.00
0.00
(245,208.11) (4,136,102.73)
9,495,466.91 13,573,284.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

46,691,946.25
13,315,281.69
0.00
(5,783,666.08)
54,223,561.86

6,268,623.54 25,758,245.47
4,394,082.75 21,191,222.48

0.00
0.00

54,343,404.50
42,561,798.06

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 19 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่ อมราคารวมสาหรับงวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 จานวน 8,853,052.50 บาท และ
10,121,510.48 บาท ตามลาดับ
ค่าเสื่ อมราคาเฉพาะกิ จการสาหรับงวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 จานวน 8,785,639.07
บาท และ 10,121,510.48 บาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มี สินทรั พ ย์ถาวรที่ หักค่ าเสื่ อมราคาจนเต็มมูลค่ าแล้วแต่ ยงั ใช้งานอยู่ โดยมี ราคาทุ น
จานวน 17,461,914.95 บาท ราคาทุนสุ ทธิ 1,855.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 12,651,852.51 บาท
ราคาทุนสุ ทธิ 1,298.00 บาท)
ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ได้นาไปจดทะเบี ยนจานองเป็ นหลักทรัพย์ ค้ าประกันวงเงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 19 และหมายเหตุ 22
16. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคา
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าเสื่ อมราคาตัดจาหน่ ายในงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
อาคาร
อุปกรณ์

รวม

4,230,315.85
1,836,153.05
0.00
6,066,468.90

29,741,119.69
3,418,006.76
0.00
33,159,126.45

2,517,107.10
3,001,495.79
0.00
5,518,602.89

36,488,542.64
8,255,655.60
0.00
44,744,198.24

1,237,374.77
921,594.48
0.00
2,158,969.25

6,696,196.61
5,144,422.38
0.00
11,840,618.99

826,243.23
581,899.57
0.00
1,408,142.80

8,759,814.61
6,647,916.43
0.00
15,407,731.04

2,992,941.08

23,044,923.08

1,690,863.87

27,728,728.03

3,907,499.65

21,318,507.46

4,110,460.09

29,336,467.20

921,594.48
878,147.27

5,144,422.38
5,451,566.51

581,899.57
587,400.24

6,647,916.43
6,917,114.02

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 20 16. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ที่ดิน

อาคาร

อุปกรณ์

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

4,230,315.85

32,877,157.80

2,517,107.10

39,624,580.75

0.00

(3,136,038.11)

0.00

(3,136,038.11)

4,230,315.85

29,741,119.69

2,517,107.10

36,488,542.64

0.00

0.00

0.00

0.00

1,237,374.77

7,230,946.73

826,243.23

9,294,564.73

0.00

(534,750.12)

0.00

(534,750.12)

1,237,374.77

6,696,196.61

826,243.23

8,759,814.61

2,992,941.08

23,044,923.08

1,690,863.87

27,728,728.03

1,237,374.77

7,230,946.73

826,243.23

9,294,564.73

(48,193.41)

(40,234.35)

(31,153.43)

(119,581.19)

1,189,181.36

7,190,712.38

795,089.80

9,174,983.54

รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคา
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาตัดจาหน่ ายในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปรับลดค่าเช่า/ปิ ดสาขา
ค่าเสื่ อมราคาหลังปรับลดค่าเช่า/ปิ ดสาขา

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 21 17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หน่ วย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างทา

รวม

1,585,550.00
66,410.00
0.00
0.00
1,651,960.00

5,100,000.00
0.00
0.00
0.00
5,100,000.00

6,685,550.00
66,410.00
0.00
0.00
6,751,960.00

756,925.41
96,201.68
0.00
0.00
853,127.09

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

756,925.41
96,201.68
0.00
0.00
853,127.09

0.00
0.00
0.00

0.00
5,100,000.00
5,100,000.00

0.00
5,100,000.00
5,100,000.00

828,624.59
798,832.91

5,100,000.00
0.00

5,928,624.59
798,832.91

96,201.68
86,993.42

0.00
0.00

96,201.68
86,993.42

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 22 17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างทา
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รวม

1,505,680.00
9,260.00
0.00
0.00
1,514,940.00

5,100,000.00
0.00
0.00
0.00
5,100,000.00

6,605,680.00
9,260.00
0.00
0.00
6,614,940.00

753,348.00
86,617.80
0.00
0.00
839,965.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

753,348.00
86,617.80
0.00
0.00
839,965.80

0.00
0.00
0.00

0.00
5,100,000.00
5,100,000.00

0.00
5,100,000.00
5,100,000.00

752,332.00
674,974.20

5,100,000.00
0.00

5,852,332.00
674,974.20

86,617.80
85,205.20

0.00
0.00

86,617.80
85,205.20

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 23 17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างทา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย

1,505,680.00
79,870.00
0.00
0.00

5,100,000.00
0.00
0.00
0.00

6,605,680.00
79,870.00
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,585,550.00

5,100,000.00

6,685,550.00

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย

639,533.76
117,391.65
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

639,533.76
117,391.65
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

756,925.41

0.00

756,925.41

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

866,146.24

5,100,000.00

5,966,146.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

828,624.59

5,100,000.00

5,928,624.59

ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

117,391.65
109,056.70

0.00
0.00

117,391.65
109,056.70

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 24 17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างทา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อ
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย

1,505,680.00
0.00
0.00
0.00

5,100,000.00
0.00
0.00
0.00

6,605,680.00
0.00
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,505,680.00

5,100,000.00

6,605,680.00

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
รับโอน/โอนออก
จาหน่าย หรื อ ตัดจาหน่าย

639,533.76
113,814.24
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

639,533.76
113,814.24
0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

753,348.00

0.00

753,348.00

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

866,146.24

5,100,000.00

5,966,146.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

752,332.00

5,100,000.00

5,852,332.00

ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

113,814.24
109,056.70

0.00
0.00

113,814.24
109,056.70

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 25 18. เงินฝากสถาบันการเงิน – มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจาตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1.28
ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท ตามลาดับ ใช้เป็ นเงินวางประกันกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) ใช้เป็ นหลักทรั พ ย์ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ ากับธนาคารแห่ งหนึ่ ง และใช้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันไปรษณี ย ์ ตามหมายเหตุ 35 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจาตามงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1.08 ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท ตามลาดับ)
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น – ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

10,456,072.46
340,000,000.00

260,469.94
320,000,000.00

350,456,072.46

320,260,469.94

19.1 ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2564 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ทั ฯ มี วงเงิ น เบิ กเกิ นบัญ ชี กับธนาคาร 5 แห่ ง
วงเงิน 100 ล้านบาท จดจานองโดยที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 15
19.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร 4 แห่ง โดยออกตัว๋ สัญญาใช้
เงิน ครบกาหนดตามระยะเวลา วงเงินรวม 560 ล้านบาท ดังนี้
19.2.1 ธนาคารแห่งที่ 1 วงเงินจานวน 200 ล้านบาท
19.2.2 ธนาคารต่างประเทศ แห่งที่ 2 วงเงินจานวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.70 ต่อปี ค้ าประกัน
โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ
19.2.3 ธนาคารแห่ งที่ 3 วงเงินจานวน 40 ล้านบาท มีการเบิกใช้วงเงินกูแ้ ล้วและมีภาระหนี้คงเหลือ 20 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน
ตามหมายเหตุ 6
19.2.4 ธนาคารแห่ งที่ 4 วงเงินจานวน 20 ล้านบาท มีการเบิกใช้วงเงินกูแ้ ล้วและมีภาระหนี้คงเหลือ 20 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 26 20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
541,174.50
1,631,017.68
19,727,082.62
16,196,162.84
12,780,392.05
17,111,241.60
8,149,927.19
4,565,327.27
3,178,947.64
4,297,487.59
44,377,524.00
43,801,236.98

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
541,174.50
1,631,017.68
19,274,752.97
15,464,146.84
12,747,648.76
17,111,168.38
8,036,401.70
4,411,301.91
3,127,729.49
4,290,415.83
43,727,707.42
42,908,050.64

21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนหนึ่งในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นจากรายการตามบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้เป็ นรายการและเงื่อนไขดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
นายปรี ชา วีระพงษ์

ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการและนโยบายราคา

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นประธาน

เป็ น เงิ น กู้ ยื ม ค รบ ก าห น ดต าม

กรรมการบริ ษทั ฯ

ระยะเวลา จ่ า ยดอกเบี้ ยล่ ว งหน้ า
ตามอัตราร้อยละ 3.00 - 3.15 ต่อปี

นายประภากร วีระพงษ์

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นกรรมการ

เป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าตามราคา

ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ

ที่ ตกลงร่ วมกันราคาถัวเฉลี่ ยจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ

Premium Financial Services Co., Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สัดส่ วน

ค่ าตอบแทนตามสัญ ญาร่ วมธุ รกิ จ

(สัญชาติญี่ปุ่น)

และค่าที่ปรึ กษาโดยคิ ดตามราคาที่

ร้อยละ 25.40

ตกลงร่ วมกัน
ค่ า ธรรมเนี ย มการค้ า ประกัน เงิ น
กูย้ ืมอัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 27 21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายชื่ อบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ

ลักษณะรายการและนโยบายราคา
เงิ น ให้ กู้ ยื ม อั ต ราดอกเบี้ ยตาม
ต้นทุ น ของบริ ษ ทั ฯ บวกเพิ่ มไม่ ต่ า
กว่าร้อยละ 1.75
รายได้ค่ า เช่ า คิ ด ตามราคาที่ ต กลง
ร่ วมกัน

บริ ษทั เอ็นเอ็นซี วนั จากัด

มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันกับ

ขายที่ดินให้กบั บริ ษทั อีซีแอล แอส

บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด

เซท จากัด (การร่ วมค้า) ในราคา 35

(การร่ วมค้า)

ล้านบาท ซึ่ งต่ ากว่าราคาประเมิ นผู ้
ประเมิ นอิสระ(ราคาประเมิน 85.20
ล้านบาท)

บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ

รายได้ค่ า เช่ า คิ ด ตามราคาที่ ต กลง
ร่ วมกัน
รายได้ค่ า นายหน้ า คิ ด ตามราคาที่
ตกลงร่ วมกัน

21.1 ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด(การร่ วมค้า) มีการซื้ อที่ดินจาก บริ ษทั เอ็นเอ็นซี วนั จากัด
ในราคา 35 ล้านบาท ซึ่ งต่ากว่าราคาประเมินผูป้ ระเมินอิสระ (ราคาประเมิน 85.20 ล้านบาท) และ บริ ษทั อีซี
แอล แอสเซท จากัด (การร่ วมค้า) ได้ให้กูย้ ืมโดยการทาสัญญาเช่ าซื้ อในการขายที่ ดินแปลงดังกล่าวให้กบั
บุคคลธรรมดารายหนึ่ งในราคา 50 ล้านบาท ชาระดอกเบี้ ยทุกเดื อน อัตราร้อยละ 15 ต่อปี และชาระเงินต้น
เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 2 ปี การกูย้ ืมดังกล่าวได้จ่ายชาระเงินสดจานวน 15 ล้านบาท ให้กบั ผูก้ ยู้ ืม ส่ วนที่
เหลือจานวนเงิน 35 ล้านบาท ได้ซ้ื อที่ดินแปลงดังกล่าวคืนจากบริ ษทั เอ็นเอ็นซี วนั จากัด ที่บุคคลดังกล่าวได้
ขายฝากไว้ โดยในระหว่างปี 2563 สัญญาเช่าซื้ อดังกล่าวครบกาหนดชาระ ซึ่ งผูก้ ยู้ ืมยังไม่ได้ชาระคืนเงินต้น
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อขายที่ ดินแปลงดังกล่าวกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง มีกาหนดชาระภายใน
เดื อนมิถุนายน 2564 ต่อมาบริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถชาระเงินได้ตามกาหนด กลุ่มบริ ษทั จึ งบอกเลิกสัญญา
ซื้ อขายที่ดิน และอยูร่ ะหว่างหาผูซ้ ้ื อรายใหม่

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 28 21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
21.2 เงินให้กยู้ ืมแก่การร่ วมค้า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
รวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

221,500,000.00 745,500,000.00
30,000.000.00
0.00
251,500,000.00

724,500,000.00
30,000,000.00

ยอดคงเหลือ
30 กันยายน 2564
242,500,000.00
0.00
242,500,000.00

21.3 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2563
185,000,000.00
(1,226,776.76)
183,773,223.24

นายปรี ชา วีระพงษ์
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

เพิ่มขึ้น
275,000,000.00
(4,193,476.19)

ยอดคงเหลือ
ลดลง
30 กันยายน 2564
285,000,000.00
175,000,000.00
4,581,089.30
(839,163.65)
174,160,836.35

ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2564 มี เ งิ น กู้ ยื ม จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น จ านวน 1 ราย โดยออกตั๋ ว แลกเงิ น
ครบกาหนดเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมกราคม 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 3.15 ต่อปี
21.4 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกูย้ ืม
บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่านายหน้าค้างรับ

1,869,244.38

1,348,442.03

1,093,525.75

281,216.52

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 29 21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
21.5 หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

บริ ษทั ไฮเทคแลนด์ชลบุรี (2002) จากัด

2,373,622.50

3,236,458.75

นายประภากร วีระพงษ์

2,010,357.84

1,657,431.48

21.6 รายได้และค่าใช้จ่าย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด
รายได้ค่าเช่า
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าตอบแทนความสัญญาร่ วมธุรกิจ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกูย้ ืม
บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่านายหน้า

120,000.00

120,000.00

0.00
0.00
994,429.87

0.00
0.00
993,099.84

90,000.00
2,610,890.18

0.00
0.00

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 30 21. รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
21.6 รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
บริ ษทั อีซีแอล แอสเซท จากัด
รายได้ค่าเช่า
Premium Financial Services Co., Ltd.
ค่าตอบแทนความสัญญาร่ วมธุรกิจ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกูย้ ืม
บริ ษทั ไมตี้ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่านายหน้า

360,000.00

360,000.00

0.00
0.00
2,359,197.66

2,400,000.00
400,000.00
2,387,784.18

270,000.00
7,300,451.34

0.00
0.00

22. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เป็ นเงินกูย้ ืมจากธนาคาร 7 แห่ง ประกอบด้วย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
วงเงิน วงเงินคงเหลือ
อัตราดอกเบี้ย
แห่งที่ 1
500
228.44
3.90 ถึง 4.90%, MLR–1.75%
แห่งที่ 2
3,540
50.00
Fixed Rate (IRS)(3.90 ถึง 4.58%)
แห่งที่ 3
200
0.00
MLR – 2.00%
แห่งที่ 4
2,050
163.34
MLR – (2.25% ถึง 2.625%)
แห่งที่ 5
150
0.00
BBL’s MLR – 1.70%
แห่งที่ 6
1,000
100.00
MLR – 1.50%
แห่งที่ 7
250
0.00
2.00%
รวม
7,690
541.78
หัก ค่าใช้จ่ายในการกูย้ ืมรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

30 กันยายน 2564
271,557,000.00
1,079,448,000.00
77,768,000.00
703,258,500.00
1,041,666.51
290,274,666.52
166,600,000.00
2,589,947,833.03
(3,633,632.39)
2,586,314,200.64
(1,530,960,295.16)
1,055,353,905.48

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2563
314,410,500.00
1,452,116,000.00
127,772,000.00
960,264,000.00
30,208,332.95
459,066,666.55
250,000,000.00
3,593,837,499.50
(5,309,186.83)
3,588,528,312.67
(1,777,658,645.18)
1,810,869,667.49

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

- 31 22. เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
สัญญาเงินกูย้ ืมมีขอ้ จากัดหลายประการ ซึ่ งต้องปฏิบตั ิตามได้แก่ การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงเงินกูย้ ืมระยะยาว สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกูย้ ืมยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รับเงินกูเ้ พิ่มในระหว่างงวด
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างงวด

3,593,837,499.50
370,000,000.00
(1,373,889,666.47)

เงินกูย้ ืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2,589,947,833.03

22.1 แห่ งที่ 1 มี วงเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารจานวนเงิ น 500 ล้านบาท และมี การเบิ กใช้เงิ นกูแ้ ล้ว เมื่ อมี การชาระคื น
สามารถนาวงเงิ นกูม้ าใช้ได้ใหม่ (วงเงิ นคงเหลือ 228.44 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ลูกหนี้ ตาม
สัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.2 แห่ งที่ 2 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคารจานวน 3,540 ล้านบาท เป็ นการทยอยเบิกเงินกูแ้ ต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 75
ของยอดลูกหนี้เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4
ปี นับ แต่ วนั ที่ มีการรั บ เงิ น กู้ยืม วงเงิ นกู้รวมจานวน 3,540 ล้านบาท แบ่ งเป็ นวงเงิ น จานวน 240 ล้านบาท
(วงเงินคงเหลือ 50 ล้านบาท) และวงเงินจานวน 3,300 ล้านบาท เบิกใช้แล้วทั้งจานวน ค้ าประกันโดยการโอน
สิ ทธิ เรี ยกร้องลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ และค้ าประกันโดยจดจานองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 6
และหมายเหตุ 15
22.3 แห่ งที่ 3 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 200 ล้านบาท เบิ กใช้แล้วทั้งจานวน ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ตาม
สัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.4 แห่ งที่ 4 มีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 2,050 ล้านบาท โดยทยอยเบิ กใช้เงินกูแ้ ต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 75
ของยอดลูกหนี้เช่าซื้ อตามสัญญาเช่าซื้ อ กาหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4
ปี นับแต่วนั ที่ มีการรับเงิ นกูย้ ืม วงเงิ นกูร้ วมจานวน 2,050 ล้านบาท แบ่งเป็ นวงเงิ น จานวน 1,650 ล้านบาท
เบิ กใช้แล้วทั้งจานวน และวงเงินจานวน 400 ล้านบาท มีการเบิกใช้เงินกูแ้ ล้ว เมื่อมีการชาระคืน สามารถนา
วงเงิ นกูม้ าใช้ได้ใหม่ (วงเงิ นคงเหลื อ 163.34 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ลูกหนี้ ต ามสัญญาเช่ าซื้ อ
บางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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22.5 แห่ งที่ 5 มีวงเงิ นกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 150 ล้านบาท เบิ กใช้แล้วทั้งจานวน โดยทยอยเบิ กใช้เงิ นกูแ้ ต่ละ
ครั้งไม่เกิ นร้อยละ 80 ของยอดลูกหนี้ เช่ าซื้ อตามสัญญาเช่ าซื้ อ กาหนดจ่ายคื นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยเป็ นราย
เดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.6 แห่ งที่ 6 มี วงเงิ น กู้ยื ม จากธนาคาร จานวน 1,000 ล้านบาท แบ่ งเป็ นวงเงิ น จานวน 500 ล้านบาท (วงเงิ น
คงเหลือ 100 ล้านบาท) และวงเงินจานวน 500 ล้านบาท เบิ กใช้แล้วทั้งจานวน โดยทยอยเบิ กใช้เงินกูแ้ ต่ละ
ครั้งไม่เกิ นร้อยละ 75-80 ของยอดลูกหนี้ เช่ าซื้ อตามสัญญาเช่ าซื้ อ กาหนดจ่ายคื นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยเป็ น
รายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค้ าประกันโดยโอนสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
22.7 แห่ งที่ 7 มีวงเงิ นกูย้ ืมจากธนาคาร จานวน 250 ล้านบาท เบิ กใช้แล้วทั้งจานวน กาหนดจ่ายคื นเงิ นต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชาระเงินต้น 12 เดือนแรก ค้ าประกันโดย
โอนสิ ทธิ ตามสัญญาเช่าซื้ อบางส่ วน ตามหมายเหตุ 6
23. หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่า

33,116,440.95

30,891,966.73

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย

(2,741,580.81)

(2,512,566.49)

รวม

30,374,860.14

28,379,400.24

หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(8,738,685.04)

(8,197,590.97)

21,636,175.10

20,181,809.27

หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่ าที่ ดิน อาคารสานักงาน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกิ จการ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 6 ปี
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- 33 23. หนี้สินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

9,913,752.46 23,202,688.49
(1,175,067.42) (1,566,513.39)

0.00 33,116,440.95
0.00 (2,741,580.81)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

8,738,685.04 21,636,175.10

0.00 30,374,860.14

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี

9,317,707.02 21,574,259.71
(1,120,116.05) (1,392,450.44)

0.00 30,891,966.73
0.00 (2,512,566.49)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

8,197,590.97 20,181,809.27

0.00 28,379,400.24
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- 34 24. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับ งวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม

31,126,259.71

30,371,754.00

2,164,293.29

2,132,988.88

จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เกษียณ

0.00

(568,606.70)

จ่ายเงินชดเชยพนักงาน-เลิกจ้าง

0.00

(338,299.62)

792,071.00

0.00

34,082,624.00

31,597,836.56

ส่ วนรับรู ้ในกาไรขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย

ส่ วนรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สาหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2564 และ 2563 รับรู ้ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สมมติฐานหลักที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
2564

2563

อัตราร้อยละต่อปี

อัตราร้อยละต่อปี

อัตราคิดลด

1.15

1.65

อัตราการขึ้นเงินเดือน

5.00%

5.00%

ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

อัตราการมรณะ
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
เพิ่มขึ้น
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

ลดลง

(1,474,780.96)

1,572,635.28

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

1,566,769.66

(1,479,133.72)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)

(905,370.59)

1,004,078.32

25. ทุนจดทะเบียน
รายการกระทบยอดหุน้ สามัญ
หุน้ สามัญจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
จดทะเบียนลดทุน

หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว

จานวนหุน้

จานวน

จานวนหุน้

ทุนชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

(หุน้ )

(บาท)

(หุน้ )

(บาท)

(บาท)

1,663,285,866 1,663,285,866.00

1,108,857,244 1,108,857,244.00

279,957,364.10

554,426,864

554,426,864.00

-

-

-

-

-

1,758

1,758.00

1,494.30

1,108,859,002 1,108,859,002.00

279,958,858.40

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน2564

1,108,859,002 1,108,859,002.00

25.1 ในระหว่ า งไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้รั บ ช าระค่ าหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น จากการใช้สิ ท ธิ ใ บส าคัญ แสดง
สิ ท ธิ (ECL-W3) ที่ จะซื้ อหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ซึ่ งส่ งผลให้มี หุ้น สามัญ เพิ่ ม ขึ้ น 1,758 หุ ้น เป็ นจานวนเงิ น
3,252.30 บาท (มูลค่าหุ น้ สามัญ 1,758 บาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ 1,494.30 บาท) ทั้งนี้ การใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวได้หมดอายุแล้วในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
25.2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 มีมติอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของกลุ่ม
บริ ษทั จากเดิ นทุ น จดทะเบี ย น 1,663,285,866.00 บาท เป็ น 1,108,859,002.00 บาท โดยการตัด หุ ้นที่ ย งั
ไม่ได้ออกจาหน่ าย จานวน 554,426,864 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 1 บาท และบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนการลดทุ น
ดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
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ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจางวด เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของกาไรสุ ทธิ ประจางวดหลังจากหักยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ น
สารองนี้ จะมี จานวนไม่น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวจะน าไปจ่ ายเป็ น
เงินปันผลไม่ได้
27. เงินปั นผลจ่าย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม อัตราหุ ้น
ละ 0.10 บาท รวมจานวน 110.84 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
28. กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชี พชื่อ "กองทุนสารองเลี้ยงชีพกรุ งไทย มาสเตอร์
พูล ฟั นด์" ตามพระราชบัญญัติกองทุ นสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนด้วย
ความสมัครใจรายเดื อนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงิ นเดื อน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 10 โดย
มี เงื่ อนไขตามอายุงาน และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯจ่ า ยเงิ น สมทบเข้า กองทุ น ส าหรั บ งวดเก้า เดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 และ 2563 จ านวน
4,118,671.55 บาท และ 4,490,073.66 ตามลาดับ
29. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
29.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชน จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ
29.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะ
ในฐานะผูบ้ ริ หาร และให้แก่ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ อัน
ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่ อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึ งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
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30. เครื่ องมือทางการเงิน
30.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี สินทรั พย์และหนี้ สินที่ วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรมผ่ านกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

0.00

-

-

0.00

0.00

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า

ข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูล

ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรมผ่ านกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

2.02

-

-

2.02

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
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31. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
ดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยว ธุ รกิจการให้บริ การสิ นเชื่ อแก่บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลในรู ปแบบ
ของการให้เช่ าซื้ อและด าเนิ นธุ ร กิ จในส่ วนงานทางภู มิ ศ าสตร์ เดี ย วในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาไรและ
สิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สาคัญมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

26,428,409.39

25,698,552.15

25,754,601.10

25,698,552.15

ค่าตอบแทนกรรมการ

1,408,000.00

1,408,000.00

1,408,000.00

1,408,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

8,401,636.00

7,773,840.00

8,401,636.00

7,773,840.00

ค่าเสื่ อมราคา

5,160,039.75

5,527,217.26

5,125,497.38

5,525,868.77

10,521,774.46

16,037,861.06

10,521,774.46

16,037,861.06

0.00

0.00

0.00

0.00

24,417,529.69

(2,161,473.98)

24,417,529.69

(2,161,473.98)

ค่านายหน้าตัดจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
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32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย(ต่อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

82,640,784.56

91,205,000.05

81,255,364.96

91,205,000.05

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,224,000.00

5,184,000.00

4,224,000.00

5,184,000.00

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

23,978,770.00

24,390,780.00

23,978,770.00

24,390,780.00

ค่าเสื่ อมราคา

15,597,170.61

17,125,617.92

15,520,173.30

17,123,829.70

ค่านายหน้าตัดจ่าย

35,955,120.03

53,538,901.98

35,955,120.03

53,538,901.98

2,022,840.45

671,452.27

2,022,840.45

671,452.27

13,744,378.80

121,473,735.66

13,744,378.80

121,473,735.66

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)
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33.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

30 กันยายน 2564

30 กันยายน 2563

17,668,885.68

17,416,136.39

17,139,684.67

17,464,856.68

14,571,977.26

(9,442,157.41)

14,571,977.26

(9,442,157.41)

32,240,862.94

7,973,978.98

31,711,661.93

8,022,699.27

158,414.20

0.00

158,414.20

0.00

33.2 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ :
รายการต้องห้ามทางภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่กระทบต่อ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
อยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งร้อยละ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

153,753,536.41
20%

42,624,063.27
20%

147,670,547.53
20%

34,434,423.96
20%

30,750,707.28

8,524,812.65

29,534,109.51

6,886,884.79

(13,081,821.60)

8,891,323.74

(12,394,424.84)

10,577,971.89

14,571,977.26

(9,442,157.41)

14,571,977.26

(9,442,157.41)

32,240,862.94

7,973,978.98

31,711,661.93

8,022,699.27

20.97%

18.71%

21.47%

23.30%

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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33. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
33.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 กันยายน 2564

31 ธันวาคม 2563

52,758,219.76

74,169,947.96

52,758,219.76

74,169,947.96

14,358,258.25

16,150,031.07

14,358,258.25

16,150,031.07

505,085.48

857,627.27

505,085.48

857,627.27

79,417.20

87,665.80

79,417.20

87,665.80

689,958.40

697,958.40

689,958.40

697,958.40

6,151,057.55

9,331,693.66

6,151,057.55

9,331,693.66

ผลประโยชน์พนักงาน

6,816,524.80

6,225,251.94

6,816,524.80

6,225,251.94

ค่าเผือ่ การด้อยค่าจากเงินลงทุน

776,524.45

371,956.36

1,492,260.00

1,087,691.91

สารองค่าเผือ่ หนี้สุญ – ลูกหนี้คา้ งภ.พ.

167,918.76

215,823.41

167,918.76

215,823.41

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้(ค่างวด-ค่าเสื่ อมราคาสะสม)

384,638.68

250,906.48

384,638.68

250,906.48

1,020,000.00

0.00

1,020,000.00

0.00

83,707,603.33

108,358,862.36

84,423,338.88

109,074,597.91

2,316,309.75

3,856,980.41

2,316,309.75

3,856,980.41

ค่านายหน้าสิ นเชื่อรอตัดจ่าย

10,151,761.18

14,651,243.22

10,151,761.18

14,651,243.22

รวม

12,468,070.93

18,508,223.63

12,468,070.93

18,508,223.63

71,239,532.40

89,850,638.72

71,955,267.95

90,566,374.27

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้เช่าซื้อ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้คดี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้ประนอมหนี้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้อื่น
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น –
ลูกหนี้คดี Car loan
ค่าเผือ่ การด้อยค่าทรัพย์สิน - รถยึด
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ

ค่าเผือ่ การด้อยค่า - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างของรายได้ที่รับรู ้ทางบัญชีและทางภาษี

สุ ทธิ

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
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34. กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไรสาหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
ด้วยผลรวมของจานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุ น้ สามัญที่อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลง
เป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 แสดงการคานวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

จานวนหุน้

32,254,104.21 1,108,858,424

30 กันยายน 2563
กาไรต่อหุน้

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุน้

0.0291

33,901,105.28

1,108,857,244

กาไรต่อหุน้
0.0306
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

จานวนหุน้

30,605,356.35 1,108,858,424

30 กันยายน 2563
กาไรต่อหุน้

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุน้

0.0276

31,317,488.35

1,108,857,244

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
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กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 แสดงการคานวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

จานวนหุน้

121,512,673.47 1,108,858,424

30 กันยายน 2563
กาไรต่อหุน้

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุน้

0.1096

34,650,084.29

1,108,857,244

กาไรต่อหุน้
0.0312
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564
กาไร(ขาดทุน)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

จานวนหุน้

115,958,885.60 1,108,858,424

30 กันยายน 2563
กาไรต่อหุน้

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุน้

0.1046

26,411,724.69

1,108,857,244

กาไรต่อหุน้
0.0238

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
35.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีภาระหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันการใช้
ไฟฟ้ า และค้ าประกันไปรษณี ย ์ เป็ นวงเงิน 76,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวงเงิน 76,000.00
บาท)
35.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีภาระหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการวางเงินประกันกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย(คปภ.) เป็ นวงเงิ น 1.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ในวงเงิน 1.00 ล้านบาท)
35.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า ภายใน 1 ปี จานวน 0.32 ล้านบาท
และส่ วนที่เกินกว่า 1 ปี จานวน 0.15 ล้านบาท
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สัญญาการร่ วมมือทางธุรกิจ
36.1 บริ ษทั ฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ได้ทาสัญญาร่ วมมือทางธุรกิจโดยมีอายุสัญญา
2 ปี และต่ ออายุอีกคราวละ 1 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่ อพัฒ นาธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จากการนาความรู ้ เชิ ง
ปฏิบตั ิการ (Know-How) ของ PFS มาใช้ และมีการแต่งตั้งตัวแทนของ PFS เข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
และมี ระดับพนักงานเข้าทางานในบริ ษทั ฯ โดยกาหนดค่ าตอบแทนเดื อนละ 600,000.00 บาท (ไม่รวม
ภาษี/เงินจานวนนี้ ได้รวมถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ จะชาระให้แก่ตวั แทนของ PFS ที่ได้มา
เป็ นพนักงานของบริ ษ ทั ฯ) โดยสัญญาสิ้ นสุ ดในวันที่ 26 เมษายน 2563 และบริ ษทั ฯ ไม่ ทาการต่ ออายุ
สัญญาดังกล่าว
36.2 ณ วัน ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษัท ฯ กับ Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ได้ท าสั ญ ญาที่
ปรึ กษาของธุรกิจ Warrantyโดยมีอายุสญ
ั ญา 1 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี โดยกาหนดค่าตอบแทนเดือน
ละ 100,000.00 บาท โดยสัญญาสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และบริ ษทั ฯ ไม่ทาการต่ออายุสัญญา
ดังกล่าว
37. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิ นคื อ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและการ
ดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน

1.84

1.87
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รายการบางรายการในงบการเงิ น สาหรับงวดสามเดื อน และเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้มีการจัด
ประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงิน สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2564 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2563
จัดประเภท
30 กันยายน 2563
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
หลังจัดประเภท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด 3 เดือน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
0.00
376,615.74
376,615.74
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
118,757,792.95
(376,615.74)
118,381,177.21
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
จัดประเภท
30 กันยายน 2563
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
หลังจัดประเภท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด 3 เดือน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

0.00
118,686,407.85

376,615.74
(376,615.74)

376,615.74
118,309,792.11
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(หน่วย: บาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด 9 เดือน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

30 กันยายน 2563
ก่อนจัดประเภท

งบการเงินรวม
จัดประเภท
รายการใหม่

30 กันยายน 2563
หลังจัดประเภท

0.00
344,542,397.51

4,205,061.50
(4,205,061.50)

4,205,061.50
340,337,336.01
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
จัดประเภท
30 กันยายน 2563
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่
หลังจัดประเภท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด 9 เดือน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

0.00
344,292,841.98

4,205,061.50
(4,205,061.50)

4,205,061.50
340,087,780.48

39. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ.............................................................................. กรรมการตามอานาจ
(
)

