
 
 
 
 
 
 

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ตะวนัออกพาณิชย์ลสีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่ง
กาลของบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ตะวนัออกพาณิชย์
ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ือง
ท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

(นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 26,561,174.33 55,101,265.78 21,524,274.24 51,291,095.43 

        ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 1,600,829,814.62 1,645,986,581.68 1,600,829,814.62 1,645,986,581.68 

        ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 16,195,540.34 18,189,014.87 14,101,140.12 15,472,890.05 

        เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่การร่วมค้า 9 223,500,000.00 225,500,000.00 223,500,000.00 225,500,000.00 

        ทรัพย์สินรอการขาย 10 17,388,868.31 37,395,216.00 17,388,868.31 37,395,216.00 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,884,475,397.60 1,982,172,078.33 1,877,344,097.29 1,975,645,783.16 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

        ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 6 2,546,289,821.19 2,657,796,854.54 2,546,289,821.19 2,657,796,854.54 

        เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

        เงินลงทุนในการร่วมค้า 13 70,809,186.44 70,008,174.02 36,000,000.00 36,000,000.00 

        สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 0.00 0.00 0.00 0.00 

        ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 3,316,782.54 2,153,019.60 3,316,782.54 2,153,019.60 

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 32,391,388.91 35,820,768.60 30,659,388.26 34,124,351.26 

        สินทรัพย์สิทธิการใช้ 16 40,163,231.28 27,096,159.97 40,163,231.28 27,096,159.97 

        สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 733,948.67 766,074.81 616,840.35 645,587.85 

        สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32.3 67,065,136.02 69,411,600.75 67,780,871.57 70,127,336.30 

        เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน 18 1,536,218.77 1,534,942.75 76,000.00 76,000.00 

        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,489,750.14 2,625,792.14 1,874,750.14 1,910,792.14 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,764,795,463.96 2,867,213,387.18 2,731,777,685.33 2,834,930,101.66 

รวมสินทรัพย์ 4,649,270,861.56 4,849,385,465.51 4,609,121,782.62 4,810,575,884.82 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                             )

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

หน้ีสินหมุนเวียน

        เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 19 409,492,373.26 340,000,000.00 409,492,373.26 340,000,000.00 

        เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20 40,921,599.95 40,519,066.02 40,391,047.05 39,775,373.46 

        เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 22 1,178,242,001.58 1,399,448,890.68 1,178,242,001.58 1,399,448,890.68 

        เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 21.3 223,613,440.68 188,583,536.38 223,613,440.68 188,583,536.38 

        หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 23 8,244,871.47 8,915,404.57 8,029,264.75 8,701,798.12 

        ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 21,311,630.77 11,078,966.69 21,114,711.68 10,882,047.60 

        รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,881,825,917.71 1,988,545,864.34 1,880,882,839.00 1,987,391,646.24 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

        เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 805,257,794.75 963,030,674.98 805,257,794.75 963,030,674.98 

        หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 33,925,524.90 20,181,393.16 33,329,314.87 19,530,433.23 

        ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 24 35,652,394.45 34,904,805.87 35,527,895.00 34,812,163.00 

        หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32.3 9,830,509.72 10,548,684.10 9,830,509.72 10,548,684.10 

        รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 884,666,223.82 1,028,665,558.11 883,945,514.34 1,027,921,955.31 

        รวมหน้ีสิน 2,766,492,141.53 3,017,211,422.45 2,764,828,353.34 3,015,313,601.55 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                             )

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

- 2 -



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

        ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 1,108,859,002 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,108,859,002.00 1,108,859,002.00 1,108,859,002.00 1,108,859,002.00 

        ทุนท่ีออกและช าระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,108,859,002 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท 25 1,108,859,002.00 1,108,859,002.00 1,108,859,002.00 1,108,859,002.00 

        ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 279,958,858.40 279,958,858.40 279,958,858.40 279,958,858.40 

ส ารองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 42,752,220.00 42,752,220.00 42,752,220.00 42,752,220.00 

        ก าไรสะสม

ส ารองตามกฎหมาย 26 56,937,368.23 54,485,810.93 56,937,368.23 54,485,810.93 

ยังไม่ได้จัดสรร 394,271,271.40 346,118,151.73 355,785,980.65 309,206,391.94 

        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,882,778,720.03 1,832,174,043.06 1,844,293,429.28 1,795,262,283.27 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,649,270,861.56 4,849,385,465.51   4,609,121,782.62 4,810,575,884.82 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………………………………............……………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                             )

- 3 -

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 

        ดอกผลจากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือ 117,401,598.20 137,073,898.41 117,401,598.20 137,073,898.41

        ดอกเบ้ียรับ 3,496,090.71 3,910,454.49 3,496,090.71 3,910,454.49

        รายได้อ่ืน 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 17,753,920.06 25,390,063.41 15,153,816.96 23,987,798.32

หน้ีสูญรับคืน 8,874,917.10 6,432,749.86 8,874,917.10 6,432,749.86

อ่ืน ๆ 7,783,109.02 10,585,063.50 7,780,321.57 10,584,618.07

รวมรายได้ 155,309,635.09 183,392,229.67 152,706,744.54 181,989,519.15

ค่าใช้จ่าย

        ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,170,539.14) (2,323,414.05) (1,806,280.35) (2,225,523.86)

        ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (59,072,937.03) (104,605,472.09) (57,807,866.82) (104,164,092.89)

        (ผลขาดทุน)กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (5,581,906.72) 31,573,478.91 (5,581,906.72) 31,573,478.91

รวมค่าใช้จ่าย (66,825,382.89) (75,355,407.23) (65,196,053.89) (74,816,137.84)

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 88,484,252.20 108,036,822.44 87,510,690.65 107,173,381.31

ต้นทุนทางการเงิน (26,415,925.81) (38,322,002.77) (26,408,012.44) (38,322,002.77)

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

        ตามวิธีส่วนได้เสีย 801,012.42 927,343.42 0.00 0.00

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 62,869,338.81 70,642,163.09 61,102,678.21 68,851,378.54

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32.1 (12,264,661.84) (14,435,602.75) (12,071,532.20) (14,268,187.04)

ก าไรส าหรับงวด 50,604,676.97 56,206,560.34 49,031,146.01 54,583,191.50

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ 0.00 (792,071.00) 0.00 (792,071.00)

หัก  :  ผลกระทบของภาษีเงินได้ 0.00 158,414.20 0.00 158,414.20

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 0.00 (633,656.80) 0.00 (633,656.80)
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 50,604,676.97 55,572,903.54 49,031,146.01 53,949,534.70

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 33 0.0456 0.0507 0.0442 0.0492 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                             )

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองส่วนทุนจากการ รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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

รับช าระค่าหุ้น 1,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,758.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0.00 1,494.30 0.00 0.00 0.00 1,494.30

จัดสรรส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 2,729,159.57 (2,729,159.57) 0.00

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 56,206,560.34 56,206,560.34

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 (633,656.80) (633,656.80)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 48,025,028.57 325,607,988.18 1,805,203,097.15

จัดสรรส ารองตามกฎหมาย  0.00 0.00 0.00 6,460,782.36 (6,460,782.36) 0.00

เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (110,835,890.20) (110,835,890.20)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 137,806,836.11 137,806,836.11

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 54,485,810.93 346,118,151.73 1,832,174,043.06

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 54,485,810.93 346,118,151.73 1,832,174,043.06

จัดสรรส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 2,451,557.30 (2,451,557.30) 0.00

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 50,604,676.97 50,604,676.97

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 56,937,368.23 394,271,271.40 1,882,778,720.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                      )

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองส่วนทุนจากการ รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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

รับช าระค่าหุ้น 1,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,758.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0.00 1,494.30 0.00 0.00 0.00 1,494.30

จัดสรรส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 2,729,159.57 (2,729,159.57) 0.00

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 54,583,191.50 54,583,191.50

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 (633,656.80) (633,656.80)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 48,025,028.57 297,287,417.47 1,776,882,526.44

จัดสรรส ารองตามกฎหมาย  0.00 0.00 0.00 6,460,782.36 (6,460,782.36) 0.00

เงินปันผลจ่าย 27 0.00 0.00 0.00 0.00 (110,835,890.20) (110,835,890.20)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 129,215,647.03 129,215,647.03

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 54,485,810.93 309,206,391.94 1,795,262,283.27

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 54,485,810.93 309,206,391.94 1,795,262,283.27

จัดสรรส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 2,451,557.30 (2,451,557.30) 0.00

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 49,031,146.01 49,031,146.01

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 56,937,368.23 355,785,980.65 1,844,293,429.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                      )

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     ก าไรส าหรับงวด 50,604,676.97 56,206,560.34 49,031,146.01 54,583,191.50

     ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,264,661.84 14,435,602.75 12,071,532.20 14,268,187.04

ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย 4,836,380.84 5,231,052.24 4,728,901.78 5,216,173.82

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 8,720,515.50 13,805,391.28 8,720,515.50 13,805,391.28

ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 5,581,906.72 (31,573,478.91) 5,581,906.72 (31,573,478.91)

ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า (2,400.00) (9,600.00) (2,400.00) (9,600.00)

ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

          ตามวิธีส่วนได้เสีย (801,012.42) (927,343.42) 0.00 0.00

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 93,521.85 45,182.97 93,521.85 45,182.97

(ก าไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (12,492,142.10) 13,027,895.96 (12,492,142.10) 13,027,895.96

(ก าไร)ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ (59,228.99) 0.00 (59,228.99) 0.00

ค่าตัดจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 1,325,303.66 1,697,525.17 1,325,303.66 1,697,525.17

ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม (750,000.00) 0.00 (750,000.00) 0.00

(ก าไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนท่ัวไป /

     สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 1,408,839.57 0.00 1,408,839.57

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 765,244.58 717,399.00 733,388.00 717,399.00

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 25,090,622.15 36,624,477.60 25,082,708.78 36,624,477.60

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน95,178,050.60 110,689,504.55 94,065,153.41 109,811,185.00

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 176,359,472.65 361,697,113.51 176,359,472.65 361,697,113.51

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 2,029,743.14 1,053,540.68 1,408,018.54 1,440,514.03

ทรัพย์สินรอการขาย(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 32,498,489.79 (24,561,010.73) 32,498,489.79 (24,561,010.73)

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (35,198,126.01) (23,021,864.84) (35,198,126.01) (23,021,864.84)

เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน (1,276.02) 0.00 0.00 0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 40,042.00 0.00 (59,958.00) 0.00

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 861,506.04 721,698.50 1,074,645.70 1,405,635.40

ผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (17,656.00) (2,446,826.50) (17,656.00) (2,446,826.50)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 271,750,246.19 424,132,155.17 270,130,040.08 424,324,745.87

จ่ายดอกเบ้ีย (25,129,980.46)     (37,210,802.20)     (25,122,067.09)     (37,210,802.20)     

จ่ายภาษีเงินได้ (403,707.41)          (337,080.11)          (210,577.77)          (169,664.41)          

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 246,216,558.32 386,584,272.86 244,797,395.22 386,944,279.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                             )

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 (66,410.00) 0.00 (9,260.00)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,368,088.78 0.00 1,368,088.78 0.00

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (625,776.21)          (1,331,853.84)       (486,092.48)          (1,166,088.84)       

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 2,742,312.57 (1,398,263.84)       2,881,996.30 (1,175,348.84)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

เงินเบิกเกินบัญชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 184,966.78 33,352,363.02       184,966.78 33,352,363.02       

รับเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 430,000,000.00 0.00 430,000,000.00 0.00

จ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (360,000,000.00)   0.00 (360,000,000.00)   0.00

รับเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 55,000,000.00 100,000,000.00     55,000,000.00 100,000,000.00     

จ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน (20,000,000.00)     (105,000,000.00)   (20,000,000.00)     (105,000,000.00)   

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00

จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (460,247,666.51)   (457,366,000.05)   (460,247,666.51)   (457,366,000.05)   

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,436,262.61) 0.00 (2,383,512.98) 0.00

รับเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุน 0.00 3,252.30 0.00 3,252.30

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (277,498,962.34)   (429,010,384.73)   (277,446,212.71)   (429,010,384.73)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (28,540,091.45)     (43,824,375.71)     (29,766,821.19)     (43,241,454.31)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 55,101,265.78 54,488,493.19 51,291,095.43 50,717,065.98

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 26,561,174.33 10,664,117.48 21,524,274.24 7,475,611.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                             )

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

 - 2 -

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



- 1 - 

                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1. บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดย

จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2546 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2547 

1.2. ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

1.3. มีสาขา 5 แห่ง 

สาขาท่ี 1 :  เลขท่ี 728/10 ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปลาสร้อย อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

สาขาท่ี 2 :  เลขท่ี 307 ถนนท่าแฉลบ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

สาขาท่ี 3 :  เลขท่ี 624/4 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

สาขาท่ี 4 :  เลขท่ี 131/36 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

สาขาท่ี 5 :  เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นท่ี 12A หอ้งเลขท่ี 12A05 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

1.4. บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบของการ

ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์สญัญากูย้ืมเงินและสญัญารับขายฝากรถยนต ์

1.5. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 : 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ

สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทั
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล 
2.2.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

- เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากัด เพ่ือ
ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั ซ่ึงถือหุน้ในอตัราส่วนร้อยละ 100.00  

- ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ได้
รวมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อย นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลงดงัต่อไปน้ี 
  สดัส่วนการลงทุน (%)  

 ประเทศ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 ประเภทธุรกิจ 
บริษทัย่อย     

บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั ไทย 100.00 100.00 นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
     (จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562) 

- ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน ส าหรับ
รายการบญัชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยกนั 

- ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อย ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนักบั
ท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนของบริษทัฯกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยได้ตัดออกในข้อมูลทาง
การเงินรวมระหวา่งกาลแลว้ 

- บริษทัฯจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ตามวิธีราคาทุน 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม (ต่อ) 
2.2.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

- เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย  

- เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 

3.2) แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นมาตรการผอ่นปรนชัว่คราว                
และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี                   
ตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอย่าง
ย ัง่ยืน) หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติม 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือ
ปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองส าหรับลูกหน้ี 
ดงัน้ี 
ก) หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีเป็นการก าหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระ

หน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกวา่การขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอยา่งเดียว ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
- จัดชั้ นลูกหน้ีท่ีย ังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้ นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของ                 

ความเส่ียงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติ            
ตามเง่ือนไขของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ี
ในขอ้ตกลงหรือสัญญาใหม่ไวช้ัดเจน และพิจารณาแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
ดงักล่าวได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได ้หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตาม
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้ แต่
ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 
3.2) แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั (ต่อ) 

- จดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing 
หรือ Stage 2) โดยพิจารณาจากจ านวนวนัค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียท่ีเกินกว่า 30 วนั หรือ                
1 เดือน นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

- ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใหม่เป็นอตัราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ได ้หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแส
เงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ 

ข) หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีเป็นการขยายระยะเวลาเพียงอยา่งเดียว ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
- ถือปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
- น าแนวทางการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิตตามเอกสารแนบ            

ของหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เร่ือง แนวทางการใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้น้ีอยา่งย ัง่ยืน) มา
ใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได ้

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินสด 197,000.75 112,108.50 193,386.50 110,168.50 

เงินฝากกระแสรายวนั 18,673,574.52 48,302,483.28 18,643,574.52 48,272,483.28 

เงินฝากออมทรัพย ์ 7,690,599.06 6,686,674.00 2,687,313.22 2,908,443.65 

รวม 26,561,174.33 55,101,265.78 21,524,274.24 51,291,095.43 
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6. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

6.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแบ่งตามระยะเวลาการครบ

ก าหนดช าระตามสญัญาไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,032,676,299.61 2,109,474,450.39 3,053,046,002.41 3,201,234,218.27 

หกั ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็น 

     รายได ้– สุทธิ 

 

(380,213,271.97) 

 

(404,961,750.93) 

 

(367,927,928.56) 

 

(383,085,828.09) 

สุทธิ 1,652,463,027.64 1,704,512,699.46 2,685,118,073.85 2,818,148,390.18 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(51,633,213.02) 

 

(58,526,117.78) 

 

(138,828,252.66) 

 

(160,351,535.64) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 1,600,829,814.62 1,645,986,581.68 2,546,289,821.19 2,657,796,854.54 
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6. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (ต่อ) 

6.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามวิธีการทัว่ไปแยกตามขั้นของความเส่ียงดา้นเครดิตแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดลูกหน้ีหลงั 

หกัรายได ้

ดอกเบ้ียรอรับรู้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                 

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่                  

จะเกิดข้ึน 

ยอดลูกหน้ีหลงั 

หกัรายได ้

ดอกเบ้ียรอรับรู้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน                 

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่                  

จะเกิดข้ึน 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 3,762,279,979.52 67,921,774.51 3,848,243,387.52 72,328,518.34 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 355,267,162.71 41,925,825.66 408,692,932.41 49,150,008.57 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 220,033,959.26 80,613,865.51 265,724,769.71 97,399,126.51 

รวม 4,337,581,101.49 190,461,465.68 4,522,661,089.64 218,877,653.42 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2565 ลูกหน้ีเ ช่า ซ้ือ(ก่อนหักดอกเ บ้ีย ท่ีย ังไม่ ถือเ ป็นรายได้)บางส่วน จ านวน  

3,909,752,901.39 บาท ไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 19 และหมาย

เหตุ 22 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีเช่าซ้ือบางส่วน จ านวน 4,248,105,088.87 บาท ได้น าไปเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร) 
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7. การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา/หน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ของกลุ่มบริษทัท่ีไดท้ าสัญญาปรับ

โครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาและหน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
จ านวนสญัญาทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี 21,862 22,771 
การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา   

จ านวนสญัญา 28 29 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 22.11 21.34 

หน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี   
     การพกัช าระหน้ีชัว่คราว   

จ านวนสญัญา 2 73 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 0.73 15.60 

การปรับโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนั   
จ านวนสญัญา 302 295 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 134.54 136.68 

8. ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีคา้งภาษีมูลค่าเพ่ิม 3,956,548.05 4,148,531.90 3,956,548.05 4,148,531.90 
ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 3,580,721.24 4,006,967.12 2,082,969.79 1,838,917.69 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมพนกังาน 2,069,435.93 2,107,076.93 1,994,435.93 1,994,576.93 
อ่ืนๆ 7,262,090.55 8,646,387.96 6,740,441.78 8,210,812.57 

รวม 16,868,795.77 18,908,963.91 14,774,395.55 16,192,839.09 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
     ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
(673,255.43) 

 
(719,949.04) 

 
(673,255.43) 

 
(719,949.04) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ 16,195,540.34 18,189,014.87 14,101,140.12 15,472,890.05 
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9. เงินใหกู้ย้ืมแก่การร่วมคา้ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 223,500,000.00 225,500,000.00 

รวม 223,500,000.00 225,500,000.00 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กูย้ืมกบับริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั (การร่วมคา้) 

เพ่ือน าไปด าเนินธุรกิจให้สินเช่ือจ านอง ขายฝาก ทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

อายสุญัญา 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี 

10. ทรัพยสิ์นรอการขาย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 30,963,328.78 64,113,818.57 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า – ทรัพยสิ์นรอการขาย (13,574,460.47) (26,718,602.57) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย – สุทธิ 17,388,868.31 37,395,216.00 
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11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วิธีราคาทุน 

   (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 

   31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน         

1 บจ.พรีเม่ียม เซอร์วิส (ประเทศไทย)  

(เดิมช่ือบจ.อีสเทิร์น พรีเม่ียม เซอร์วิส) 

การบ ารุงรักษายานยนต ์

การซ่อมรถยนต ์

 

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 

 หกั ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     (3,882,622.23) (3,882,622.23) (7,461,300.00) (7,461,300.00) 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ     0.00 0.00 0.00 0.00 

11.1 ในวัน ท่ี  16 ตุลาคม 2562 บ ริษัท  พ รี เ ม่ียม  เซอร์ วิส  (ประ เทศไทย)  จ ากัด  มีการ เ พ่ิมทุนจ านวน 224,400 หุ้น  เ ป็นจ านวนเ งิน 12,342,000 บาท                         
โดยบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพ่ิมทุนตามสดัส่วน 

11.2 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั พรีเม่ียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนหุน้ 147,900 หุน้ ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงจาก
ร้อยละ 54.55  เป็นร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และภายหลงัการลดสัดส่วนการถือหุ้น บริษทัฯ ไม่ไดมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัในบริษทั
ดงักล่าวแลว้ ท าใหบ้ริษทัฯ จดัประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

11.3 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาร่วมทุนในบริษทั พรีเม่ียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจบ ารุงรักษายานยนต ์ซ่ึงถือหุน้ใน
อตัราส่วนร้อยละ 51 และในวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 มีการเพ่ิมทุน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้จากเดิมอตัราส่วนร้อยละ 51 เป็นอตัราส่วนร้อยละ 54.55 
โดยภายใตส้ญัญาร่วมธุรกิจ ท่ีบริษทัตกลงร่วมกบัผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัและผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าวร่วมกนั 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

   (พนับาท) (ร้อยละ) วธีิราคาทุน 
   31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

1 บจ.ไมต้ี โบรกเกอร์ นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 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 บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั ไดมี้การจดทะเบียนนิติบุคคลวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เรียกช าระ
ค่าหุน้ครบแลว้ทั้งจ านวน 

13. เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ – บนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ลกัษณะ ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วิธีราคาทุน 

   ความสมัพนัธ์ (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 

    31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

1 บจ.อีซีแอล แอสเซท ให้สินเช่ือจ านอง 

ขายฝาก ทรัพยสิ์นท่ี

เป็นอสงัหาริมทรัพย ์

กิจการร่วมคา้  

 

60,000.00 

 

 

60,000.00 

 

 

60.00 

 

 

60.00 

 

 

70,809,186.44 

 

 

70,008,174.02 

 

 

36,000,000.00 

 

 

36,000,000.00 

      รวม  70,809,186.44 70,008,174.02 36,000,000.00 36,000,000.00 
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13. เงินลงทุนในการร่วมคา้ (ต่อ) 
13.1 ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั มีการเพ่ิมทุน โดยบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง 

จ ากดั (มหาชน) (ECL) และบริษทั โกลบอล เบสท ์เรียล เอสเตท แลนด ์จ ากดั ไดล้งทุนเพ่ิมในอตัราส่วนการ
ลงทุนเดิม 

13.2 บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั เป็นการร่วมคา้ (Joint Venture) โดยบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) (ECL) และบริษทั โกลบอล เบสท ์เรียล เอสเตท โลน จ ากดั ไดต้กลงร่วมทุน เพ่ือประกอบธุรกิจให้
สินเช่ือจ านอง ขายฝาก ทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 ในอตัราส่วนร้อยละ 60 : 40 
โดยมีตวัแทนจากบริษทัร่วมทุนเขา้เป็นกรรมการของบริษทัร่วมคา้ดงักล่าว โดยบริษทัฯและผูร่้วมทุนอีกฝ่าย
หน่ึงมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าวร่วมกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบนัทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และบนัทึกรับรู้ส่วนแบ่งก าไรในการร่วมคา้ จ านวน 1 บริษทั ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
จ านวน 0.80 ลา้นบาท  

14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 86,310,155.38 57,104,006.95 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (82,993,372.84) (54,957,838.35) 
สุทธิ 3,316,782.54 2,146,168.60 
ลูกหน้ีตามสญัญาประนอมหน้ี 1,559,638.63 2,382,620.84 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,559,638.63) (2,382,620.84) 
สุทธิ 0.00 0.00 

ลูกหน้ี – สุทธิ 3,316,782.54 2,146,168.60 
อ่ืนๆ 296,329.00 303,180.00 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (296,329.00) (296,329.00) 

รวม 3,316,782.54 2,153,019.60 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดีและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

  (หน่วย : บาท) 

 จ านวนราย งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีหลงัหกัดอกเบ้ีย 

     ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 

147 

 

72 

 

86,310,155.38 

 

57,104,006.95 

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ 

  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

  เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  

   

 

86,310,155.38 

 

 

57,104,006.95 

อตัราร้อยละ   96% - 100% 96% - 100% 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

   

(82,993,372.84) 

 

(54,957,838.35) 

ลูกหน้ีตามสัญญาประนอมหน้ีท่ีคา้งช าระและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวน

ราย 

 

ลูกหน้ีหลงัหกั

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

อตัราค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระถึง 3 งวด 1 602,665.57 602,665.57 100% 602,665.57 

คา้งช าระ 4-11 งวด 4 498,021.19 498,021.19 100% 498,021.19 

คา้งช าระ 12 งวดข้ึนไป 2 458,951.87 458,951.87 100% 458,951.87 

รวม 7 1,559,638.63 1,559,638.63  1,559,638.63 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 
ลูกหน้ีตามสัญญาประนอมหน้ีท่ีคา้งช าระและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวน

ราย 

 

ลูกหน้ีหลงัหกั

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

อตัราค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระถึง 3 งวด 1 617,665.57 617,665.57 100% 617,665.57 

คา้งช าระ 4-11 งวด 4 522,021.19 522,021.19 100% 522,021.19 

คา้งช าระ 12 งวดข้ึนไป 5 1,242,934.08 1,242,934.08 100% 1,242,934.08 

รวม 10 2,382,620.84 2,382,620.84  2,382,620.84 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ งานระหวา่งท า รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 8,977,783.71 2,273,292.03 13,326,427.34 17,673,121.38 13,884,137.62 37,819,837.67 34,950.00 101,313,712.25 
ซ้ือ 0.00 0.00 93,000.00 48,383.18 344,180.33 48,912.15 0.00 91,300.55 625,776.21 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (516,245.33) (10,240.00) (309,365.21) (1,997,998.29) 0.00 (2,833,848.83) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 7,324,162.50 8,977,783.71 2,366,292.03 12,858,565.19 18,007,061.71 13,623,684.56 35,821,839.38 126,250.55 99,105,639.63 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 8,635,716.40 542,482.56 11,650,071.12 15,419,576.36 11,095,858.40 18,149,238.81 0.00 65,492,943.65 
ค่าเส่ือมราคา 0.00 81,631.44 28,126.35 693,857.77 361,706.52 360,817.00 1,163,406.19 0.00 2,689,545.27 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (503,325.75) (9,395.18) (234,564.68) (720,952.59) 0.00 (1,468,238.20) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 0.00 8,717,347.84 570,608.91 11,840,603.14 15,771,887.70 11,222,110.72 18,591,692.41 0.00 66,714,250.72 

ราคาตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 342,067.31 1,730,809.47 1,676,356.22 2,253,545.02 2,788,279.22 19,670,598.86 34,950.00 35,820,768.60 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 7,324,162.50 260,435.87 1,795,683.12 1,017,962.05 2,235,174.01 2,401,573.84 17,230,146.97 126,250.55 32,391,388.91 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 8,977,783.71 2,273,292.03 12,906,787.43 17,673,121.38 13,870,672.62 36,427,274.67 99,453,094.34 
ซ้ือ 0.00 0.00 93,000.00 0.00 344,180.33 48,912.15 0.00 486,092.48 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (516,245.33) (10,240.00) (309,365.21) (1,997,998.29) (2,833,848.83) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 7,324,162.50 8,977,783.71 2,366,292.03 12,390,542.10 18,007,061.71 13,610,219.56 34,429,276.38 97,105,337.99 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 8,635,716.40 542,482.56 11,546,628.65 15,419,576.36 11,093,630.23 18,090,708.88 65,328,743.08 
ค่าเส่ือมราคา 0.00 81,631.44 28,126.35 659,095.73 361,706.52 360,152.97 1,094,731.84 2,585,444.85 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (503,325.75) (9,395.18) (234,564.68) (720,952.59) (1,468,238.20) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 0.00 8,717,347.84 570,608.91 11,702,398.63 15,771,887.70 11,219,218.52 18,464,488.13 66,445,949.73 

ราคาตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 342,067.31 1,730,809.47 1,360,158.78 2,253,545.02 2,777,042.39 18,336,565.79 34,124,351.26 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 7,324,162.50 260,435.87 1,795,683.12 688,143.47 2,235,174.01 2,391,001.04 15,964,788.25 30,659,388.26 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2564 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ งานระหวา่งท า รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,324,162.50 8,977,783.71 2,130,792.03 13,011,651.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34 0.00 96,919,609.92 
ซ้ือ 0.00 0.00 142,500.00 314,775.42 1,059,748.35 169,251.72 2,962,248.00 34,950.00 4,683,473.49 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,942.31 0.00 714,942.31 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (207,789.73) (174,663.76) (621,859.98) 0.00 (1,004,313.47) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 8,977,783.71 2,273,292.03 13,326,427.34 17,673,121.38 13,884,137.62 37,819,837.67 34,950.00 101,313,712.25 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 8,291,394.66 431,999.89 8,643,394.50 13,794,924.62 9,495,466.91 13,573,284.86 0.00 54,230,465.44 
ค่าเส่ือมราคา 0.00 344,321.74 110,482.67 3,006,676.62 1,787,243.50 1,773,608.45 4,676,078.17 0.00 11,698,411.15 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (162,591.76) (173,216.96) (100,124.22) 0.00 (435,932.94) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 8,635,716.40 542,482.56 11,650,071.12 15,419,576.36 11,095,858.40 18,149,238.81 0.00 65,492,943.65 

ราคาตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 0.00 42,689,144.48 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 342,067.31 1,730,809.47 1,676,356.22 2,253,545.02 2,788,279.22 19,670,598.86 34,950.00 35,820,768.60 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,324,162.50 8,977,783.71 2,130,792.03 12,877,401.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34 96,785,359.92 
ซ้ือ 0.00 0.00 142,500.00 29,385.51 1,059,748.35 155,786.72 1,569,685.00 2,957,105.58 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,942.31 714,942.31 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (207,789.73) (174,663.76) (621,859.98) (1,004,313.47) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 8,977,783.71 2,273,292.03 12,906,787.43 17,673,121.38 13,870,672.62 36,427,274.67 99,453,094.34 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 8,291,394.66 431,999.89 8,636,490.92 13,794,924.62 9,495,466.91 13,573,284.86 54,223,561.86 
ค่าเส่ือมราคา 0.00 344,321.74 110,482.67 2,910,137.73 1,787,243.50 1,771,380.28 4,617,548.24 11,541,114.16 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 (162,591.76) (173,216.96) (100,124.22) (435,932.94) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 8,635,716.40 542,482.56 11,546,628.65 15,419,576.36 11,093,630.23 18,090,708.88 65,328,743.08 

ราคาตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,324,162.50 342,067.31 1,730,809.47 1,360,158.78 2,253,545.02 2,777,042.39 18,336,565.79 34,124,351.26 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
ค่าเส่ือมราคารวมส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 จ านวน 2,689,545.27 บาท และ 
3,006,786.24 บาท ตามล าดบั 
ค่าเส่ือมราคาเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 จ านวน 2,585,444.85 
บาท และ 2,994,621.94 บาท ตามล าดบั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีสินทรัพยถ์าวรท่ีหกัค่าเส่ือมราคาจนเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนจ านวน 
19,666,839.48 บาท ราคาทุนสุทธิ 2,175.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 18,441,116.67 บาท ราคาทุน
สุทธิ 2,046.00 บาท) 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ไดน้ าไปจดทะเบียนจ านองเป็นหลกัทรัพย ์ค ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึง ตามหมายเหตุ 19 และหมายเหตุ 22 

16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 6,066,468.90 33,159,126.45 5,518,602.89 44,744,198.24 

เพ่ิมข้ึน 0.00 16,790,862.58 0.00 16,790,862.58 
ตดัจ าหน่าย (2,634,693.86) 0.00 0.00 (2,634,693.86) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 3,431,775.04 49,949,989.03 5,518,602.89 58,900,366.96 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,471,375.46 13,573,289.07 1,603,373.74 17,648,038.27 

ค่าเส่ือมราคา 234,585.70 1,689,136.95 190,986.78 2,114,709.43 
ตดัจ าหน่าย (1,025,612.02) 0.00 0.00 (1,025,612.02) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,680,349.14 15,262,426.02 1,794,360.52 18,737,135.68 

ราคาตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,595,093.44 19,585,837.38 3,915,229.15 27,096,159.97 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,751,425.90 34,687,563.01 3,724,242.37 40,163,231.28 

ค่าเส่ือมราคาตดัจ าหน่ายในงวด     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 234,585.70 1,689,136.95 190,986.78 2,114,709.43 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 301,708.54 1,698,119.04 193,559.76 2,193,387.34 
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16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ต่อ) 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,230,315.85 29,741,119.69 2,517,107.10 36,488,542.64 

เพ่ิมข้ึน 1,836,153.05 3,418,006.76 3,001,495.79 8,255,655.60 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 6,066,468.90 33,159,126.45 5,518,602.89 44,744,198.24 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,237,374.77 6,696,196.61 826,243.23 8,759,814.61 

ค่าเส่ือมราคา 1,234,000.69 6,877,092.46 777,130.51 8,888,223.66 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,471,375.46 13,573,289.07 1,603,373.74 17,648,038.27 

ราคาตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,992,941.08 23,044,923.08 1,690,863.87 27,728,728.03 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,595,093.44 19,585,837.38 3,915,229.15 27,096,159.97 

ค่าเส่ือมราคาตดัจ าหน่ายในปี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,234,000.69 6,877,092.46 777,130.51 8,888,223.66 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 
  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างท า 

 
 

รวม 

ราคาทุน    
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,651,960.00 5,100,000.00 6,751,960.00 
        ซ้ือ 0.00 0.00 0.00 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,651,960.00 5,100,000.00 6,751,960.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 885,885.19 0.00 885,885.19 
        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 32,126.14 0.00 32,126.14 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 918,011.33 0.00 918,011.33 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
        เพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 766,074.81 0.00 766,074.81 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 733,948.67 0.00 733,948.67 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 32,126.14 0.00 32,126.14 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 30,878.66 0.00 30,878.66 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 
  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างท า 

 
 

รวม 
ราคาทุน    
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,514,940.00 5,100,000.00 6,614,940.00 
        ซ้ือ 0.00 0.00 0.00 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,514,940.00 5,100,000.00 6,614,940.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 869,352.15 0.00 869,352.15 
        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 28,747.50 0.00 28,747.50 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 898,099.65 0.00 898,099.65 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
        เพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 645,587.85 0.00 645,587.85 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 616,840.35 0.00 616,840.35 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 28,747.50 0.00 28,747.50 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 28,164.54 0.00 28,164.54 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 
  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างท า 

 
 

รวม 

ราคาทุน    
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,585,550.00 5,100,000.00 6,685,550.00 
        ซ้ือ 66,410.00 0.00 66,410.00 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,651,960.00 5,100,000.00 6,751,960.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 756,925.41 0.00 756,925.41 
        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 128,959.78 0.00 128,959.78 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 885,885.19 0.00 885,885.19 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 0.00 0.00 
        เพ่ิมข้ึน 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 828,624.59 5,100,000.00 5,928,624.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 766,074.81 0.00 766,074.81 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 128,959.78 0.00 128,959.78 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2564 
  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างท า 

 
 

รวม 
ราคาทุน    
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,505,680.00 5,100,000.00 6,605,680.00 
        ซ้ือ 9,260.00 0.00 9,260.00 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,514,940.00 5,100,000.00 6,614,940.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 753,348.00 0.00 753,348.00 
        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 116,004.15 0.00 116,004.15 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 869,352.15 0.00 869,352.15 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 0.00 0.00 0.00 
        เพ่ิมข้ึน 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 752,332.00 5,100,000.00 5,852,332.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 645,587.85 0.00 645,587.85 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 116,004.15 0.00 116,004.15 
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18. เงินฝากสถาบนัการเงิน – มีภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจ าตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.54 
ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นเงินวางประกนักบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัธนาคารแห่งหน่ึง ค ้ าประกนัการ
เป็นตัวแทนนายหน้ากับบริษทัประกันแห่งหน่ึง ค ้ าประกันการใช้บริการกับธนาคารแห่งหน่ึง และใช้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัไปรษณีย ์ตามหมายเหตุ 34 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจ าตามงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.53 ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
เงินเบิกเกินบญัชี 184,966.78 0.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้น – ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 410,000,000.00 340,000,000.00 

รวม 410,184,966.78 340,000,000.00 

หกั ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืมรอตดับญัชี (692,593.52) 0.00 

สุทธิ 409,492,373.26 340,000,000.00 

19.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคาร 5 แห่ง วงเงิน 100 
ลา้นบาท จดจ านองโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 15 

19.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร 5 แห่ง โดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน ครบก าหนดตามระยะเวลา 
วงเงินรวม 860 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร 4 แห่ง โดยออกตัว๋สัญญาใช้
เงิน ครบก าหนดตามระยะเวลา วงเงินรวม 560 ลา้นบาท) ดงัน้ี   
19.2.1 ธนาคารแห่งท่ี 1 วงเงินจ านวน 200 ลา้นบาท  
19.2.2 ธนาคารต่างประเทศ แห่งท่ี 2 วงเงินจ านวน 300 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ1.70 ต่อปี ค ้าประกนั

โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ 
19.2.3 ธนาคารแห่งท่ี 3 วงเงินจ านวน 40 ลา้นบาท มีการเบิกใชว้งเงินกูแ้ลว้และมีภาระหน้ีคงเหลือ 40 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70  ต่อปี ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือบางส่วน 
ตามหมายเหตุ 6 

19.2.4 ธนาคารแห่งท่ี 4 วงเงินจ านวน 20 ลา้นบาท มีการเบิกใชว้งเงินกูแ้ลว้และมีภาระหน้ีคงเหลือ 20 ลา้น
บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

19.2.5 ธนาคารแห่งท่ี 5 วงเงินจ านวน 300 ลา้นบาท มีการเบิกใช้วงเงินกู้แลว้บางส่วนและมีภาระหน้ี
คงเหลือ 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.80 ต่อปี ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือบางส่วน และค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 
15 
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20. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 468,333.00 927,305.11 468,333.00 927,305.11 
เงินทดรองรับ 18,023,584.97 18,722,892.11 17,877,268.95 18,495,416.96 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 15,040,299.21 12,493,253.97 15,040,299.21 12,493,253.97 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,529,001.42 3,147,633.63 3,298,106.43 2,796,736.33 
อ่ืนๆ 3,860,381.35 5,227,981.20 3,707,039.46 5,062,661.09 

รวม 40,921,599.95 40,519,066.02 40,391,047.05 39,775,373.46 

21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ส่วนหน่ึงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เกิดข้ึนจากรายการตามบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ีเป็นรายการและเง่ือนไขดงัน้ี 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มบริษทั กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
รายช่ือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการและนโยบายราคา 

นายปรีชา วีระพงษ ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นประธาน
กรรมการบริษทัฯ 

เ ป็น เ งินกู้ยื มครบก าหนดตาม
ระยะเวลา จ่ายดอกเบ้ียล่วงหน้า 
ตามอตัราร้อยละ 3.00 ต่อปี 

นายประภากร วีระพงษ ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทัฯ 

เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามราคา
ท่ีตกลงร่วมกนัราคาถวัเฉล่ียจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ 

Premium Financial Services Co. , Ltd. 
(สญัชาติญ่ีปุ่น) 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สดัส่วน 
ร้อยละ 25.40 

ค่าธรรมเนียมการค ้ าประกันเงิน
กูย้ืมอตัราร้อยละ 1.20 ต่อปี 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

รายช่ือบุคคลที่เกีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการและนโยบายราคา 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั บริษทัร่วมของบริษทัฯ เ งินให้กู ้ยื ม  อัตราดอกเ บ้ียตาม

ตน้ทุนของบริษทัฯ บวกเพ่ิมไม่ต ่า

กวา่ร้อยละ 1.75 

  รายได้ค่าเช่าคิดตามราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอน็ซีวนั จ ากดั มีผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทัร่วมกนักบั 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั                   

(การร่วมคา้) 

ขายท่ีดินใหก้บั บริษทั อีซีแอล แอส

เซท จ ากดั (การร่วมคา้) ในราคา 35 

ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาประเมินผู ้

ประเมินอิสระ(ราคาประเมิน 85.20 

ลา้นบาท) 

บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ รายได้ค่าเช่าคิดตามราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั 

  รายได้ค่านายหน้าคิดตามราคาท่ี  

ตกลงร่วมกนั 

21.1 ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั(การร่วมคา้) มีการซ้ือท่ีดินจาก บริษทั เอ็นเอ็นซีวนั 

จ ากดั ในราคา 35 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาประเมินผูป้ระเมินอิสระ (ราคาประเมิน 85.20 ลา้นบาท) และ 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั (การร่วมคา้) ไดใ้หกู้ย้ืมโดยการท าสญัญาเช่าซ้ือในการขายท่ีดินแปลงดงักล่าว

ใหก้บับุคคลธรรมดารายหน่ึงในราคา 50 ลา้นบาท ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน อตัราร้อยละ 15 ต่อปี และช าระเงิน

ตน้เม่ือครบก าหนดระยะเวลา 2 ปี การกูย้ืมดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินสดจ านวน 15 ลา้นบาท ใหก้บัผูกู้ย้ืม ส่วน

ท่ีเหลือจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท ไดซ้ื้อท่ีดินแปลงดงักล่าวคืนจากบริษทั เอน็เอน็ซีวนั จ ากดั ท่ีบุคคลดงักล่าว

ไดข้ายฝากไว ้โดยในระหว่างปี 2563 สัญญาเช่าซ้ือดงักล่าวครบก าหนดช าระ ซ่ึงผูกู้ย้ืมยงัไม่ไดช้ าระคืนเงิน

ตน้ อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัไดท้ าสญัญาซ้ือขายท่ีดินแปลงดงักล่าวกบับริษทัแห่งหน่ึง มีก าหนดช าระภายใน

เดือนมิถุนายน 2564 ต่อมาบริษทัดงักล่าวไม่สามารถช าระเงินไดต้ามก าหนด กลุ่มบริษทัจึงบอกเลิกสัญญา

ซ้ือขายท่ีดิน และอยูร่ะหวา่งหาผูซ้ื้อรายใหม่ 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

21.2 เงินใหกู้ย้ืมแก่การร่วมคา้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2565 
บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั     
     - เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 225,500,000.00 0.00 (2,000,000.00) 223,500,000.00 

รวม 225,500,000.00   223,500,000.00 

21.3 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2565 
นายปรีชา วีระพงษ ์ 190,000,000.00 55,000,000.00 (20,000,000.00) 225,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (1,416,463.62) (1,384,189.39) 1,414,093.69 (1,386,559.32) 

รวม 188,583,536.38   223,613,440.68 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2565 มี เ งินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องกัน จ านวน 1 ราย โดยออกตั๋วแลกเ งิน 
ครบก าหนดเดือนเมษายน ถึง เดือนกนัยายน 2565 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี 

21.4 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
Premium Financial Services Co., Ltd.   

ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงินกูย้ืม 511,722.41 1,345,083.02 
บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั   

รายไดค่้านายหนา้คา้งรับ 1,974,042.24 1,523,146.58 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

21.5 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

     บริษทั ไฮเทคแลนดช์ลบุรี (2002) จ ากดั 1,792,795.00 2,084,443.05 

นายประภากร วีระพงษ ์ 3,298,273.68 1,706,947.32 

21.6 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั   

รายไดค่้าเช่า 120,000.00 120,000.00 

Premium Financial Services Co., Ltd.   

ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงินกูย้ืม 833,360.61 834,670.41 

บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั   

รายไดค่้าเช่า 90,000.00 90,000.00 

รายไดค่้านายหนา้ 5,456,981.33 2,291,357.83 
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22. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคาร 6 แห่ง ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565    

 (หน่วย : ลา้นบาท)   (หน่วย : บาท) 

 วงเงิน วงเงินคงเหลือ อตัราดอกเบ้ีย 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

แห่งท่ี 1 500 210.74 3.75% ถึง 4.56%, MLR–1.75% 289,262,000.00 240,826,500.00 

แห่งท่ี 2 2,540 0.00 Fixed Rate (IRS)(3.70 ถึง 4.58%) 804,615,000.00 961,719,000.00 

แห่งท่ี 3 200 0.00 MLR – 2.00% 44,432,000.00 61,100,000.00 

แห่งท่ี 4 2,050 322.57 MLR – (1.325% ถึง 2.625%) 624,550,500.00 743,131,000.00 

แห่งท่ี 5 1,000 100.00 MLR – 1.50% 181,080,000.00 234,010,666.51 

แห่งท่ี 6 250 0.00 2.00% 41,500,000.00 124,900,000.00 

รวม 6,540 633.31  1,985,439,500.00 2,365,687,166.51 

หกั ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืมรอตดับญัชี (1,939,703.67) (3,207,600.85) 

 สุทธิ   1,983,499,796.33 2,362,479,565.66 

หกั เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (1,178,242,001.58) (1,399,448,890.68) 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 805,257,794.75 963,030,674.98 

สญัญาเงินกูย้ืมมีขอ้จ ากดัหลายประการ ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงเงินกูย้ืมระยะยาว ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืมยกมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,365,687,166.51 

รับเงินกูเ้พ่ิมในระหวา่งงวด 80,000,000.00 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (460,247,666.51) 

เงินกูย้ืมคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,985,439,500.00 
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22. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

22.1  แห่งท่ี 1 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และมีการเบิกใช้เงินกูแ้ลว้ เม่ือมีการช าระคืน

สามารถน าวงเงินกูม้าใชไ้ดใ้หม่ (วงเงินคงเหลือ 210.74 ลา้นบาท) ค ้ าประกนัโดยการโอนสิทธิลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.2 แห่งท่ี 2 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารจ านวน 2,540 ลา้นบาท เป็นการทยอยเบิกเงินกูแ้ต่ละคร้ังไม่เกินร้อยละ 75 

ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสญัญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 

ปีนบัแต่วนัท่ีมีการรับเงินกูย้ืม วงเงินกูร้วมจ านวน 2,540 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงเงินจ านวน 240 ลา้นบาท และ

วงเงินจ านวน 2,300 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือ และค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 6 และหมายเหตุ 15 

22.3 แห่งท่ี 3 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร จ านวน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิตาม

สญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.4 แห่งท่ี 4 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร จ านวน 2,050 ลา้นบาท โดยทยอยเบิกใชเ้งินกูแ้ต่ละคร้ังไม่เกินร้อยละ 75 

ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสญัญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 

ปี นบัแต่วนัท่ีมีการรับเงินกูย้ืม วงเงินกูร้วมจ านวน 2,050 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงเงิน จ านวน 1,650 ลา้นบาท 

(วงเงินคงเหลือ 90.00 ลา้นบาท) และวงเงินจ านวน 400 ลา้นบาท มีการเบิกใชเ้งินกูแ้ลว้ เม่ือมีการช าระคืน 

สามารถน าวงเงินกูม้าใชไ้ดใ้หม่ (วงเงินคงเหลือ 232.57 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.5 แห่งท่ี 5 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จ านวน 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงเงินจ านวน 500 ลา้นบาท (วงเงิน

คงเหลือ 100 ลา้นบาท) และวงเงินจ านวน 500 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน โดยทยอยเบิกใชเ้งินกูแ้ต่ละ

คร้ังไม่เกินร้อยละ 75-80 ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสัญญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็น

รายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.6 แห่งท่ี 6 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร จ านวน 250 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อม

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดช าระเงินตน้ 12 เดือนแรก ค ้าประกนัโดย

โอนสิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 
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23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 46,936,652.73 31,574,067.83 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (4,766,256.36) (2,477,270.10) 

รวม 42,170,396.37 29,096,797.73 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,244,871.47) (8,915,404.57) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

 

33,925,524.90 

 

20,181,393.16 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 46,067,149.73 30,643,901.83 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (4,708,570.11) (2,411,670.48) 

รวม 41,358,579.62 28,232,231.35 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,029,264.75) (8,701,798.12) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

 

33,329,314.87 

 

19,530,433.23 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารส านกังาน และอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ อายุของ

สญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 7 ปี 
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23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2565 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 9,791,658.02 31,647,470.71 5,497,524.00 46,936,652.73 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,546,786.55) (3,088,701.19) (130,768.62) (4,766,256.36) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,244,871.47 28,558,769.52 5,366,755.38 42,170,396.37 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 9,549,006.02 31,020,619.71 5,497,524.00 46,067,149.73 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,519,741.27) (3,058,060.22) (130,768.62) (4,708,570.11) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,029,264.75 27,962,559.49 5,366,755.38 41,358,579.62 
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23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 10,022,515.52 21,551,552.31 0.00 31,574,067.83 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,107,110.95) (1,370,159.15) 0.00 (2,477,270.10) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,915,404.57 20,181,393.16 0.00 29,096,797.73 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 9,779,863.52 20,864,038.31 0.00 30,643,901.83 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,078,065.40) (1,333,605.08) 0.00 (2,411,670.48) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,701,798.12 19,530,433.23 0.00 28,232,231.35 
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24. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน  
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
34,904,805.87 

 
31,126,259.71 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุน :   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 
 

765,244.58 717,399.00 

จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เกษียณ 
จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เลิกจา้ง 

0.00 
(17,656.00) 

0.00 
0.00 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 792,071.00 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
     ผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

 
35,652,394.45 

 
32,635,729.71 

 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
34,812,163.00 

 
31,126,259.71 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุน :   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 
 

733,388.00 717,399.00 

จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เกษียณ 
จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เลิกจา้ง 

0.00 
(17,656.00) 

0.00 
0.00 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 792,071.00 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ   
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     ผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 35,527,895.00 32,635,729.71 

 

24. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 รับรู้ในรายการค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สมมติฐานหลกัท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2565 2564 

 อตัราร้อยละต่อปี อตัราร้อยละต่อปี 

อตัราคิดลด 1.26 1.15 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00 5.00 

อตัราการมรณะ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1,463,122.55) 1,562,293.02 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 1,635,456.86 (1,542,569.18) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (967,159.75) 1,075,047.78 
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25. ทุนจดทะเบียน 

รายการกระทบยอดหุน้สามญั 

 หุน้สามญัจดทะเบียน หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

 จ านวนหุน้ จ านวน จ านวนหุน้ ทุนช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

 (หุน้) (บาท) (หุน้) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,108,859,002 1,108,859,002.00 1,108,859,002 1,108,859,002.00 279,958,858.40 

จดทะเบียนลดทุน - - - - - 

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

   ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,108,859,002 1,108,859,002.00 1,108,859,002 1,108,859,002.00 279,958,858.40 

25.1 ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ

(ECL-W3) ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงส่งผลใหมี้หุน้สามญัเพ่ิมข้ึน 1,758 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 3,252.30 

บาท (มูลค่าหุน้สามญั 1,758 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,494.30 บาท) ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิใบส าคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวไดห้มดอายแุลว้ในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2564 

25.2 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของกลุ่ม

บริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียน 1,663,285,866.00 บาท เป็น 1,108,859,002.00 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงั

ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 554,426,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุน

ดงักล่าวแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

26. ส ารองตามกฎหมาย  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ างวด เป็นทุนส ารองตาม 

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของก าไรสุทธิประจ างวดหลงัจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวจะน าไปจ่ายเป็น 

เงินปันผลไม่ได ้

27. เงินปันผลจ่าย 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไรสะสม อตัราหุน้
ละ 0.10 บาท รวมจ านวน 110.84 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 

28. กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน  

บริษทัฯ และพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ "กองทุนส ารองเล้ียงชีพกรุงไทย  มาสเตอร์ 

พูล ฟันด์" ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนดว้ย 

ความสมคัรใจรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 - 10 โดย 

มี เง่ือนไขตามอายุงาน และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ

บริษทัฯ  

บริษัทฯจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 จ านวน 

1,515,988.00 บาท และ 1,320,470.38 ตามล าดบั  

29. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

29.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชน จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการ 

29.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะ

ในฐานะผูบ้ริหาร และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนั

ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารง

ต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย   
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30. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียว ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบ

ของการให้เช่าซ้ือและด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ ก าไรและ

สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

31. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 29,246,639.60 28,244,042.35 28,134,408.38 27,846,314.93 

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,753,000.00 1,408,000.00 1,753,000.00 1,408,000.00 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,519,100.00 7,430,034.00 8,519,100.00 7,430,034.00 

ค่าเส่ือมราคา 4,835,061.67 5,231,052.24 4,728,901.78 5,216,173.82 

ค่านายหนา้ตดัจ่าย 8,720,515.50 13,805,391.28 8,720,515.50 13,805,391.28 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

     เงินลงทุนทัว่ไป 

 

0.00 
 

1,408,839.57 

 

0.00 
 

1,408,839.57 

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้น 

     เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

5,581,906.72 
 

(31,573,478.91) 

 

5,581,906.72 
 

(31,573,478.91) 
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32. ภาษีเงินได ้
32.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 10,636,371.49 12,050,840.67 10,443,241.85 11,883,424.96 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 
     และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
1,628,290.35 

 
2,384,762.08 

 
1,628,290.35 

 
2,384,762.08 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดง 
     อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
12,264,661.84 

 
14,435,602.75 

 
12,071,532.20 

 
14,268,187.04 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน 
     จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
0.00 

 
158,414.20 

 
0.00 

 
158,414.20 

32.2 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 
ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้
     นิติบุคคล 

 
62,869,338.81 

 
70,642,163.09 

 
61,102,678.21 

 
68,851,378.54 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้
     นิติบุคคลคูณอตัราภาษี 

 
12,573,867.76 

 
14,128,432.62 

 
12,220,535.64 

 
13,770,275.71 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :     
รายการตอ้งหา้มทางภาษี (1,937,496.27) 307,170.13 (1,777,293.79) 497,911.33 
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ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีกระทบต่อ 
     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
1,628,290.35 

 
0.00 

 
1,628,290.35 

 
0.00 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดง 
     อยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

 
12,264,661.84 

 
14,435,602.75 

 
12,071,532.20 

 
14,268,187.04 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 19.51% 20.43% 19.76% 20.72% 

32. ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
32.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน – 

     ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 

 

38,092,293.14 

 

43,775,530.68 

 

38,092,293.14 

 

43,775,530.68 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน –  

     ลูกหน้ีคดี 

 

15,920,556.16 

 

10,301,609.27 

 

15,920,556.16 

 

10,301,609.27 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน –  

     ลูกหน้ีประนอมหน้ี 

 

311,927.72 

 

476,524.17 

 

311,927.72 

 

476,524.17 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน –  

     ลูกหน้ีอ่ืน 

 

69,345.79 

 

71,430.79 

 

69,345.79 

 

71,430.79 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน –  

     ลูกหน้ีคดี Car loan 

 

678,118.40 

 

689,958.40 

 

678,118.40 

 

689,958.40 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น - รถยดึ 2,277,692.09 4,776,120.51 2,277,692.09 4,776,120.51 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ 

     ผลประโยชน์พนกังาน 

 

7,105,579.00 

 

6,962,432.60 

 

7,105,579.00 

 

6,962,432.60 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าจากเงินลงทุน 776,524.45 776,524.45 1,492,260.00 1,492,260.00 

ส ารองค่าเผือ่หน้ีสูญ – ลูกหน้ีคา้งภ.พ. 124,571.10 131,824.82 124,571.10 131,824.82 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช(้ค่างวด-ค่าเส่ือมราคาสะสม) 688,528.17 429,645.06 688,528.17 429,645.06 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 

รวม 67,065,136.02 69,411,600.75 67,780,871.57 70,127,336.30 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
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      ผลต่างของรายไดท่ี้รับรู้ทางบญัชีและทางภาษี 561,139.13 779,401.91 561,139.13 779,401.91 

      ค่านายหนา้สินเช่ือรอตดัจ่าย 9,269,370.59 9,769,282.19 9,269,370.59 9,769,282.19 

รวม 9,830,509.72 10,548,684.10 9,830,509.72 10,548,684.10 

สุทธิ 57,234,626.30 58,862,916.65 57,950,361.85 59,578,652.20 

 

33. ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
หุน้สามญัท่ีอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลง
เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 

 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 50,604,676.97 1,108,859,002 0.0456 56,206,560.34 1,108,857,546 0.0507 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 
 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 49,031,146.01 1,108,859,002 0.0442 54,583,191.50 1,108,857,546 0.0492 

 

34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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34.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนังสือค ้ าประกนัการใช้
ไฟฟ้า และค ้าประกนัไปรษณีย ์เป็นวงเงิน 76,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในวงเงิน 76,000.00 
บาท) 

34.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวางเงินประกนักบัส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.) เป็นวงเงิน 1.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ในวงเงิน 1.00 ลา้นบาท) 
 

34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ต่อ) 
34.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัการเป็นตวัแทนนายหนา้กบับริษทั

ประกนัแห่งหน่ึง เป็นวงเงิน 0.20 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในวงเงิน 0.20 ลา้นบาท) 
34.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัการใชบ้ริการกบัธนาคารแห่งหน่ึง 

เป็นวงเงิน 0.25 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในวงเงิน 0.25 ลา้นบาท) 
34.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า ภายใน 1 ปี จ านวน 0.57 ลา้นบาท 

และส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ปี จ านวน 0.30 ลา้นบาท  

35. การบริหารจดัการทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการ
ด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.47 1.50 
36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2565 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิส าหรับปี 
อตัราหุน้ละ 0.08 บาท จ านวน 1,108,859,002 หุน้ รวมจ านวนเงิน 88.71 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

37. การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ไดมี้การจดัประเภทรายการ
ใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
มีดงัน้ี 
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   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564

ก่อนจดัประเภท 
จดัประเภท
รายการใหม่ 

31 มีนาคม 2564
หลงัจดัประเภท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด    
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนบริการ 34,987.79 (34,987.79) 0.00 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,288,426.26 34,987.79 2,323,414.05 

38. การอนุมติังบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 


