
 
 
 
 
 
 

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ตะวนัออกพาณิชย ์   

ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ือง

ท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง  มาตรการผ่อน

ปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจไทยท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่

อยา่งใด 

 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

(นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

 

วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 13,518,785.31 54,488,493.19 9,726,523.34 50,717,065.98 

        ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 1,739,099,816.87 1,877,883,330.50 1,739,099,816.87 1,877,883,330.50 

        ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 19,753,729.21 19,730,348.48 18,785,442.60 19,218,333.67 

        เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 9 251,500,000.00 221,500,000.00 251,500,000.00 221,500,000.00 

        ทรัพยสิ์นรอการขาย 10 55,436,089.55 67,964,867.67 55,436,089.55 67,964,867.67 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,079,308,420.94 2,241,567,039.84 2,074,547,872.36 2,237,283,597.82 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

        ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 6 2,961,493,922.56 3,437,759,857.15 2,961,493,922.56 3,437,759,857.15 

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

        เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 65,897,213.30 63,435,389.35 36,000,000.00 36,000,000.00 

        สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 0.00 2,022,840.45 0.00 2,022,840.45 

        ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 3,589,823.87 3,401,541.41 3,589,823.87 3,401,541.41 

        เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้ 9 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

        ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 39,956,684.97 42,689,144.48 39,593,443.86 42,561,798.06 

        สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 31,576,774.38 27,728,728.03 31,576,774.38 27,728,728.03 

        สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 831,672.90 5,928,624.59 704,360.54 5,852,332.00 

        สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33.3 87,976,426.41 108,358,862.36 88,692,161.96 109,074,597.91 

        เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผูกพนั 18 1,282,948.99 1,082,948.99 76,000.00 76,000.00 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,325,792.14 2,275,792.14 1,910,792.14 1,910,792.14 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,194,931,259.52 3,724,683,728.95 3,168,637,279.31 3,701,388,487.15 

รวมสินทรัพย์ 5,274,239,680.46 5,966,250,768.79 5,243,185,151.67 5,938,672,084.97 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนีสิ้นหมุนเวยีน

        เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 353,650,904.27 320,260,469.94 353,650,904.27 320,260,469.94 

        เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20 41,385,632.32 43,801,236.98 41,057,594.70 42,908,050.64 

        เงินกูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 22 1,674,308,450.68 1,777,658,645.18 1,674,308,450.68 1,777,658,645.18 

        เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.3 213,421,412.94 183,773,223.24 213,421,412.94 183,773,223.24 

        หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 23 8,619,432.83 8,197,590.97 8,619,432.83 8,197,590.97 

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,504,162.98 2,246,701.07 10,379,913.69 2,258,405.46 

        รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,301,889,996.02 2,335,937,867.38 2,301,437,709.11 2,335,056,385.43 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

        เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 1,174,305,581.32 1,810,869,667.49 1,174,305,581.32 1,810,869,667.49 

        หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 23,860,917.18 20,181,809.27 23,860,917.18 20,181,809.27 

        ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 33,357,154.02 31,126,259.71 33,357,154.02 31,126,259.71 

        หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33.3 13,406,816.05 18,508,223.63 13,406,816.05 18,508,223.63 

        รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,244,930,468.57 1,880,685,960.10 1,244,930,468.57 1,880,685,960.10 

        รวมหนีสิ้น 3,546,820,464.59 4,216,623,827.48 3,546,368,177.68 4,215,742,345.53 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)
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หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

        ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,663,285,866 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,663,285,866.00 1,663,285,866.00 

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

        ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 1,108,857,244 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท 1,108,857,244.00 1,108,857,244.00 

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

        ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 279,958,858.40 279,957,364.10 279,958,858.40 279,957,364.10 

ส ารองส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 42,752,220.00 42,752,220.00 42,752,220.00 42,752,220.00 

        ก  าไรสะสม

ส ารองตามกฎหมาย 26 49,563,545.46 45,295,869.00 49,563,545.46 45,295,869.00 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 246,285,590.01 272,764,244.21 215,683,348.13 246,067,042.34 

        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,727,419,215.87 1,749,626,941.31 1,696,816,973.99 1,722,929,739.44 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,274,239,680.46 5,966,250,768.79      5,243,185,151.67 5,938,672,084.97 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )
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บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564  30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564  30 มิถุนายน 2563

รายได้ 

        ดอกผลจากการขายตามสญัญาเช่าซ้ือ 134,424,639.91     171,696,891.07 134,424,639.91     171,696,891.07

        ดอกเบ้ียตามสญัญาขายฝาก 0.00 469,562.00 0.00 469,562.00

        ดอกเบ้ียรับ 4,001,178.41        4,225,197.48 4,001,178.41        4,225,197.48

        รายไดอ่ื้น 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 21,653,161.01      27,648,568.28 19,757,825.05      27,648,568.28

หน้ีสูญรับคืน 4,575,759.86        4,782,344.50 4,575,759.86        4,782,344.50

อ่ืน ๆ 7,863,874.62        10,505,147.37 7,862,693.97        10,500,957.68

รวมรายได้ 172,518,613.81     219,327,710.70 170,622,097.20     219,323,521.01

ค่าใช้จ่าย

        คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,879,328.11)       (410,400.64)          (1,665,078.94)       (410,400.64)          

        คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (75,579,409.01)     (113,080,333.00)   (74,831,129.87)     (112,964,421.57)   

        (ผลขาดทุน)กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (20,900,328.02)     (64,640,976.49)     (20,900,328.02)     (64,640,976.49)     

รวมคา่ใชจ่้าย (98,359,065.14)     (178,131,710.13)   (97,396,536.83)     (178,015,798.70)   

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 74,159,548.67      41,196,000.57 73,225,560.37      41,307,722.31

ตน้ทุนทางการเงิน (34,720,072.73)     (56,585,671.23)     (34,720,072.73)     (56,585,671.23)     

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้

        ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,534,480.53        2,669,970.35 0.00 0.00

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 40,973,956.47      (12,719,700.31)     38,505,487.64      (15,277,948.92)     

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7,921,947.55)       2,247,028.09        (7,735,149.89)       2,224,683.74        

ก าไรส าหรับงวด 33,052,008.92      (10,472,672.22)     30,770,337.75      (13,053,265.18)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 0.00 0.00 0.00 0.00

หัก  :  ผลกระทบของภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.00 0.00

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 33,052,008.92      (10,472,672.22)     30,770,337.75      (13,053,265.18)     

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 34 0.0298 (0.0094) 0.0277 (0.0118)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563

รายได้ 

        ดอกผลจากการขายตามสญัญาเช่าซ้ือ 271,498,538.32 354,619,089.98 271,498,538.32 354,619,089.98

        ดอกเบ้ียตามสญัญาขายฝาก 0.00 1,107,259.00 0.00 1,107,259.00

        ดอกเบ้ียรับ 7,911,632.90 8,322,804.71 7,911,632.90 8,322,804.71

        รายไดอ่ื้น 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 47,043,224.42 66,513,552.99 43,745,623.37 66,513,552.99

หน้ีสูญรับคืน 11,008,509.72 9,190,896.35 11,008,509.72 9,190,896.35

อ่ืน ๆ 18,448,938.12 22,735,710.85 18,447,312.04 22,731,521.16

รวมรายได้ 355,910,843.48 462,489,313.88 352,611,616.35 462,485,124.19

ค่าใช้จ่าย

        คา่ใชจ่้ายในการขาย (4,202,742.16)       (3,828,445.76)       (3,890,602.80)       (3,828,445.76)       

        คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (180,184,881.10)   (221,956,158.80)   (178,995,222.76)   (221,777,988.37)   

        (ผลขาดทุน)กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 10,673,150.89      (123,635,209.64)   10,673,150.89      (123,635,209.64)   

รวมคา่ใชจ่้าย (173,714,472.37)   (349,419,814.20)   (172,212,674.67)   (349,241,643.77)   

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 182,196,371.11     113,069,499.68     180,398,941.68     113,243,480.42     

ตน้ทุนทางการเงิน (73,042,075.50)     (118,115,393.21)   (73,042,075.50)     (118,115,393.21)   

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้

        ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,461,823.95 5,793,927.26        0.00 0.00

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 111,616,119.56 748,033.73 107,356,866.18     (4,871,912.79)       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 33.1 (22,357,550.30)     945.28                  (22,003,336.93)     (33,850.87)            

ก าไรส าหรับงวด 89,258,569.26 748,979.01 85,353,529.25      (4,905,763.66)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (792,071.00)          0.00 (792,071.00)          0.00
หัก  :  ผลกระทบของภาษีเงินได้ 158,414.20           0.00 158,414.20           0.00

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (633,656.80)          0.00 (633,656.80)          0.00
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 88,624,912.46 748,979.01 84,719,872.45      (4,905,763.66)       

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 34 0.0805 0.0007 0.0770 (0.0044)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองส่วนทุนจากการ รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,108,857,244.00 279,957,364.10 42,752,220.00 42,730,600.41 411,016,948.63 1,885,314,377.14

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 0.00 0.00 0.00 0.00 (197,366,784.29) (197,366,784.29)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 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

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย  0.00 0.00 0.00 407,375.08 (407,375.08)               0.00

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 748,979.01 748,979.01

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,108,857,244.00 279,957,364.10 42,752,220.00 43,137,975.49 213,991,768.27 1,688,696,571.86

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย  0.00 0.00 0.00 2,157,893.51 (2,157,893.51)            0.00

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 60,930,369.45 60,930,369.45

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 วนัท่ี 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 25 1,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,758.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 25 0.00 1,494.30 0.00 0.00 0.00 1,494.30

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 4,267,676.46 (4,267,676.46)            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 89,258,569.26 89,258,569.26

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 (633,656.80)               (633,656.80)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 49,563,545.46 246,285,590.01 1,727,419,215.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



             (                                                                                      )



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองส่วนทุนจากการ รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,108,857,244.00 279,957,364.10 42,752,220.00 42,730,600.41 394,693,723.42 1,868,991,151.93

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 0.00 0.00 0.00 0.00 (197,366,784.29)        (197,366,784.29)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 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

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 (4,905,763.66)            (4,905,763.66)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,108,857,244.00 279,957,364.10 42,752,220.00 42,730,600.41 192,421,175.47 1,666,718,603.98

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย  0.00 0.00 0.00 2,565,268.59 (2,565,268.59)            0.00

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 56,211,135.46           56,211,135.46           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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 25 1,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,758.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 25 0.00 1,494.30 0.00 0.00 0.00 1,494.30

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 4,267,676.46 (4,267,676.46)            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 85,353,529.25           85,353,529.25

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 (633,656.80)               (633,656.80)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,108,859,002.00 279,958,858.40 42,752,220.00 49,563,545.46 215,683,348.13 1,696,816,973.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



             (                                                                                      )



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

     ก  าไรส าหรับงวด 89,258,569.26          748,979.01 85,353,529.25          (4,905,763.66)           

     ปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 22,357,550.30          (945.28)                     22,003,336.93          33,850.87                 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 10,437,130.86 11,597,960.93 10,394,675.92 11,597,960.93          

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 25,433,345.57 37,501,040.92 25,433,345.57 37,501,040.92          

ผลขาดทนุ(กลบัรายการ)ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (10,673,150.89)         123,635,209.64 (10,673,150.89)         123,635,209.64        

ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า (28,800.00)                3,687.33 (28,800.00)                3,687.33

ส่วนแบง่(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการร่วมคา้

          ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (2,461,823.95)           (5,793,927.26)           0.00 0.00

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,814.80                 (1,201.44)                  17,814.80                 (1,201.44)                  
(ก าไร)ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.00 142,553.01 0.00 142,553.01
(ก าไร)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00 0.00

(ก าไร)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (15,548,701.29)         8,783,997.45 (15,548,701.29)         8,783,997.45            

ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการกูย้มื 2,956,719.42 4,436,135.23 2,956,719.42 4,436,135.23

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มื (720,000.00)              0.00 (720,000.00)              0.00
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 0.00 497,529.90 0.00 497,529.90               
(ก าไร)ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุทัว่ไป /

     สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,022,840.45 671,452.27 2,022,840.45 671,452.27               

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,438,823.31 1,421,992.18 1,438,823.31 1,421,992.18            

ตน้ทนุทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 70,085,356.08 113,552,569.62 70,085,356.08 113,552,569.62        

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน 199,675,673.92 297,197,033.51 197,835,789.55        297,371,014.25

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 688,690,187.24 296,783,600.72        688,690,187.24 296,783,600.72        

ลูกหน้ีตามสญัญาใหกู้ย้มืและขายฝาก(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0.00 15,286,400.00 0.00 15,286,400.00

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 182,606.68 947,965.89 638,878.48 951,463.29

ทรัพยสิ์นรอการขาย(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 27,362,537.10          (20,938,878.12)         27,362,537.10          (20,938,878.12)         

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (88,795,203.57)         (44,165,050.09)         (88,795,203.57)         (44,165,050.09)         
เงินฝากสถาบนัการเงิน- มีภาระผูกพนั (200,000.00) 0.00 0.00 0.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (50,000.00) 115,662.48               0.00 115,662.48               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,398,371.54)           (12,259,865.08)         (833,222.82)              (12,355,649.73)         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (4,888,852.99)           (5,162,294.03)           (4,888,852.99)           (5,162,294.03)           
ผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0.00 (827,335.29)              0.00 (827,335.29)              

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 820,578,576.84 526,977,239.99        820,010,112.99 527,058,933.48        

จ่ายดอกเบ้ีย (70,691,452.34)         (114,873,645.90)       (70,691,452.34)         (114,873,645.90)       

จ่ายภาษีเงินได้ 1,339,354.18            (16,942,125.42)         1,557,613.87            (16,942,125.42)         

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 751,226,478.68 395,161,468.67        750,876,274.52 395,243,162.16        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)



             (                                                                                             )



หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายในการใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 0.00 (20,000,000.00)         0.00 (20,000,000.00)         
เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 (2,500,000.00)           

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (66,410.00)                (53,060.27)                (9,260.00)                  0.00

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,383.17 1,251,271.04 27,383.17 1,251,271.04

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,563,956.07)           (1,575,913.24)           (2,291,736.67)           (1,575,913.24)           

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (2,602,982.90)           (20,377,702.47)         (2,273,613.50)           (22,824,642.20)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิเพิ่มขึน้(ลดลง) 

เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,390,434.33          (34,863,260.80)         13,390,434.33          (34,863,260.80)         

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20,000,000.00 1,340,000,000.00 20,000,000.00 1,340,000,000.00

จ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 (1,660,239,000.00)    0.00 (1,660,239,000.00)    

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 215,000,000.00        125,000,000.00 215,000,000.00        125,000,000.00

จ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (185,000,000.00)       (220,000,000.00)       (185,000,000.00)       (220,000,000.00)       

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 160,000,000.00 1,170,000,000.00 160,000,000.00 1,170,000,000.00

จ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (902,151,000.09)       (934,360,679.41)       (902,151,000.09)       (934,360,679.41)       

เงินสดจ่ายจากการซ้ือคืนหุน้กู้ 0.00 (105,500,000.00)       0.00 (105,500,000.00)       

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

รับเงินค่าหุน้เพ่ิมทนุ 3,252.30                   0.00 3,252.30                   0.00

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (789,593,203.66)       (319,962,940.21)       (789,593,203.66)       (319,962,940.21)       

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 0.00 (16,990.31)                0.00 (16,990.31)                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (40,969,707.88)         54,803,835.68          (40,990,542.64)         52,438,589.44          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 54,488,493.19 17,858,752.03 50,717,065.98 16,367,132.03

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มถุินายน 13,518,785.31          72,662,587.71 9,726,523.34            68,805,721.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

             (                                                                                             )

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
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บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
     (                                                  ) 

บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

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

จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2546 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2547 

1.2. ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง 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 ห้องเลขท่ี 12A05 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

1.4. บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการดา้นสินเช่ือแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบของการ

ให้เช่าซ้ือรถยนต ์สญัญากูย้ืมเงินและสญัญารับขายฝากรถยนต ์

1.5. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 : 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ

สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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                             ลงช่ือ.............................................................................. กรรมการตามอ านาจ 
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2. เกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของกลุม่บริษทั จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวน้ รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 
2.2.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

- เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากัด เพ่ือ
ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั ซ่ึงถือหุ้นในอตัราส่วนร้อยละ 100.00  

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

 ประเทศ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 ประเภทธุรกิจ 
บริษัทย่อย     

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

- ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกัน ส าหรับ
รายการบญัชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยกนั 

- ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย ยอดก าไรท่ีคิดระหว่างกนักบั
ท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนของบริษทัฯกับสินทรัพย์สุทธิของบริษทัย่อยได้ตดัออกในข้อมูลทาง
การเงินรวมระหว่างกาลแลว้ 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาล (ต่อ) 
2.2.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

- เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชี 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ 
สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส.(23)ว. 
276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย และหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการ
การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั 
ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการ
เปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยให้ถือปฏิบติักับลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ 
ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลูกหน้ีรายยอ่ย ซ่ึงยงัคงมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระ
หน้ีไดใ้นอนาคต และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการ
พิจารณาดงัน้ี 
- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
- ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกหน้ีดอ้ย

คุณภาพท่ีเกิดข้ึนก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  

กลุ่มบริษทัเป็นกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงถือปฏิบติัดงัน้ี 
- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงด้าน

เครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ี
สามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563 
ให้คงการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

- จัดชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing ได้ หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
นานกว่า 

- น าแนวทางการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  ตามเอกสารแนบหนงัสือเวียนดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้น
เป็น Stage 2 ได ้

- ค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากยอดสินเช่ือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินท่ีเบิกใชแ้ลว้ 
- ใช้อ ัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีค านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 
หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว.380/2563 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงระยะเวลา
ท่ีพกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

- พิจารณาน ้าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้าหนกัท่ีนอ้ย

กว่าขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการ

ทัว่ไป ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบั

ผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 212,821.00 289,280.25 209,766.00 287,301.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 8,541,902.58 38,742,588.83 8,511,902.58 38,713,327.33 

เงินฝากออมทรัพย ์ 4,764,061.73 15,456,624.11 1,004,854.76 11,716,437.65 

รวม 13,518,785.31 54,488,493.19 9,726,523.34 50,717,065.98 
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6. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

6.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแบ่งตามระยะเวลาการครบ

ก าหนดช าระตามสญัญาไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,265,881,597.54 2,485,618,997.73 3,593,123,115.81 4,271,320,170.42 

หกั ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็น 

     รายได ้– สุทธิ 

 

(446,789,761.76) 

 

(514,464,560.64) 

 

(439,845,556.93) 

 

(555,981,680.04) 

สุทธิ 1,819,091,835.78 1,971,154,437.09 3,153,277,558.88 3,715,338,490.38 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

(79,992,018.91) 

 

(93,271,106.59) 

 

(191,783,636.32) 

 

(277,578,633.23) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 1,739,099,816.87 1,877,883,330.50 2,961,493,922.56 3,437,759,857.15 
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6. ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (ต่อ) 

6.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตามวิธีการทัว่ไปแยกตามขั้นของความเส่ียงดา้นเครดิตแสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดลูกหน้ีหลงั 

หักรายได ้

ดอกเบ้ียรอรับรู้ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน                 

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                  

จะเกิดข้ึน 

ยอดลูกหน้ีหลงั 

หักรายได ้

ดอกเบ้ียรอรับรู้ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน                 

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                  

จะเกิดข้ึน 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 4,178,490,615.18 89,209,889.40 

 

4,588,522,802.54 98,097,721.33 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 479,959,435.36 66,703,088.92 

 

625,670,701.97 90,369,613.81 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 313,919,344.12 115,862,676.91 472,299,422.96 182,382,404.68 

รวม 4,972,369,394.66 271,775,655.23 5,686,492,927.47 370,849,739.82 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 ลูกหน้ีเ ช่า ซ้ือ(ก่อนหักดอกเบ้ียท่ีย ังไม่ถือเ ป็นรายได้)บางส่วน จ านวน  

4,777,290,728.20 บาท ไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร ตามหมายเหตุ 19 และ

หมายเหตุ 22 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีเช่าซ้ือบางส่วน จ านวน 5,657,098,213.80 บาท ไดน้ าไปเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร)  
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7. การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา/หน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ของกลุ่มบริษทัท่ีไดท้  าสญัญาปรับ

โครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาและหน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวนสญัญาทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี 24,610 26,752 
การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา   

จ านวนสญัญา 3 67 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 0.63 34.01 

หน้ีท่ีอยูภ่ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกหน้ี   
     การพกัช าระหน้ีชัว่คราว   

จ านวนสญัญา 220 124 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 96.11 82.33 

การปรับโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนั   
จ านวนสญัญา 101 191 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี (ลา้นบาท) 39.86 91.81 

8. ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีคา้งภาษีมูลค่าเพ่ิม 4,876,822.91 6,215,345.76 4,876,822.91 6,215,345.76 
ส่วนลดค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 3,400,361.24 2,586,694.42 2,551,374.97 2,128,287.45 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมพนกังาน 1,833,720.00 1,242,002.00 1,833,720.00 1,242,002.00 
อ่ืนๆ 10,627,136.71 10,907,423.36 10,507,836.37 10,853,815.52 

รวม 20,738,040.86 20,951,465.54 19,769,754.25 20,439,450.73 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 
     ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(984,311.65) 

 
(1,221,117.06) 

 
(984,311.65) 

 
(1,221,117.06) 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ 19,753,729.21 19,730,348.48 18,785,442.60 19,218,333.67 
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9. เงินให้กูย้ืมแก่การร่วมคา้ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 251,500,000.00 221,500,000.00 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 0.00 30,000,000.00 

รวม 251,500,000.00 251,500,000.00 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมกบับริษทั 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 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 89,335,856.55 117,273,335.96 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า – ทรัพยสิ์นรอการขาย (33,899,767.00) (49,308,468.29) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย – สุทธิ 55,436,089.55 67,964,867.67 
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11. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วิธีราคาทุน 

   (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 

   30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

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) (1,859,781.78) (7,461,300.00) (5,438,459.55) 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ     0.00 2,022,840.45 0.00 2,022,840.45 

11.1 ในวัน ท่ี  16 ตุลาคม 2562 บ ริษัท  พ รี เ ม่ียม เซอ ร์ 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 านวนหุ้น 147,900 หุ้น ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นลดลงจาก
ร้อยละ 54.55  เป็นร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ และภายหลงัการลดสัดส่วนการถือหุ้น บริษทัฯ ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัในบริษทั
ดงักล่าวแลว้ ท าให้บริษทัฯ จดัประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ เป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

11.3 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาร่วมทุนในบริษทั พรีเม่ียม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจบ ารุงรักษายานยนต์ ซ่ึงถือหุ้นใน
อตัราส่วนร้อยละ 51 และในวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 มีการเพ่ิมทุน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมอตัราส่วนร้อยละ 51 เป็นอตัราส่วนร้อยละ 54.55 
โดยภายใตส้ญัญาร่วมธุรกิจ ท่ีบริษทัตกลงร่วมกบัผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงมีขอ้ก าหนดให้บริษทัและผูร่้วมทุนอีกฝ่ายหน่ึงมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าวร่วมกนั 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

   (พนับาท) (ร้อยละ) วิธีราคาทุน 
   30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

1 บจ.ไมต้ี โบรกเกอร์ นายหนา้ประกนัวินาศภยั 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 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกช าระ
ค่าหุ้นครบแลว้ทั้งจ านวน 

13. เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ – บนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

ล าดบั ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ลกัษณะ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วิธีราคาทุน 

   ความสัมพนัธ ์ (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 

    30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 30 มิ.ย. 64 31 ธ.ค. 63 

1 บจ.อีซีแอล แอสเซท ใหสิ้นเช่ือจ านอง ขายฝาก 

ทรัพยสิ์นที่เป็น

อสังหาริมทรัพย ์

กิจการร่วมคา้  

 

60,000.00 

 

 

60,000.00 

 

 

60.00 

 

 

60.00 

 

 

65,897,213.30 

 

 

63,435,389.35 

 

 

36,000,000.00 

 

 

36,000,000.00 

      รวม  65,897,213.30 63,435,389.35 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 เบสท์ เรียล เอสเตท แลนด์ จ ากดั ไดล้งทุนเพ่ิมในอตัราส่วนการ
ลงทุนเดิม 

13.2 บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากัด เป็นการร่วมค้า (Joint Venture) โดยบริษทั ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซ่ิง 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 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีเงินลงทุนในการร่วมคา้ และบนัทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และบนัทึกรับรู้ส่วนแบ่งก าไรในการร่วมคา้ จ านวน 1 บริษทั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 จ านวน 1.53 ลา้นบาท และ 2.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 

14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน   
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี 92,369,538.75 87,604,537.18 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (88,812,748.88) (84,239,947.37) 
สุทธิ 3,556,789.87 3,364,589.81 
ลูกหน้ีตามสญัญาประนอมหน้ี 2,827,767.91 4,288,136.36 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2,827,767.91) (4,288,136.36) 
สุทธิ 0.00 0.00 

ลูกหน้ี – สุทธิ 3,556,789.87 3,364,589.81 
อ่ืนๆ 329,363.00 333,280.60 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (296,329.00) (296,329.00) 

รวม 3,589,823.87 3,401,541.41 
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14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดีและค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  

  (หน่วย : บาท) 

 จ านวนราย งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีหลงัหกัดอกเบ้ีย 

     ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 

146 

 

118 

 

92,369,538.75 

 

87,604,537.18 

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ 

  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น 

  เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  

   

 

92,369,538.75 

 

 

87,604,537.18 

อตัราร้อยละ   96% - 100% 96% - 100% 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น 

   เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

   

(88,812,748.88) 

 

(84,239,947.37) 

ลูกหน้ีตามสญัญาประนอมหน้ีท่ีคา้งช าระและค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวน

ราย 

 

ลูกหน้ีหลงัหัก

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

อตัราค่าเผือ่ผล

ขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระถึง 3 งวด 3 981,654.78 981,654.78 100% 981,654.78 

คา้งช าระ 4-11 งวด 2 233,031.98 233,031.98 100% 233,031.98 

คา้งช าระ 12 งวดข้ึนไป 7 1,613,081.15 1,613,081.15 100% 1,613,081.15 

รวม 12 2,827,767.91 2,827,767.91  2,827,767.91 

 
 
 



- 14 - 

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

14. ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 
ลูกหน้ีตามสญัญาประนอมหน้ีท่ีคา้งช าระและค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวน

ราย 

 

ลูกหน้ีหลงัหัก

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้

ลูกหน้ีท่ีใชใ้นการค านวณ

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

อตัราค่าเผือ่ผล

ขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระถึง 3 งวด 5 1,099,168.02 1,099,168.02 100% 1,099,168.02 

คา้งช าระ 4-11 งวด 4 630,330.07 630,330.07 100% 630,330.07 

คา้งช าระ 12 งวดข้ึนไป 6 2,558,638.27 2,558,638.27 100% 2,558,638.27 

รวม 15 4,288,136.36 4,288,136.36  4,288,136.36 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 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 13,011,651.92 16,821,162.76 13,889,549.66 34,764,507.34 96,919,609.92 
ซ้ือ 0.00 0.00 133,500.00 281,389.91 511,576.16 67,805.00 1,569,685.00 2,563,956.07 
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) 0.00 0.00 (207,789.73) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 7,324,162.50 8,977,783.71 2,264,292.03 13,293,041.83 17,124,949.19 13,957,354.66 37,049,134.65 99,990,718.57 

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 54,230,465.44 
ค่าเส่ือมราคา 0.00 174,504.56 53,437.32 1,564,889.31 972,629.44 945,279.21 2,255,420.08 5,966,159.92 
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) 0.00 0.00 (162,591.76) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 0.00 8,465,899.22 485,437.21 10,208,283.81 14,604,962.30 10,440,746.12 15,828,704.94 60,034,033.60 

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 42,689,144.48 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 7,324,162.50 511,884.49 1,778,854.82 3,084,758.02 2,519,986.89 3,516,608.54 21,220,429.71 39,956,684.97 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 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 0.00 133,500.00 22,635.51 511,576.16 54,340.00 1,569,685.00 2,291,736.67 
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) 0.00 0.00 (207,789.73) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 7,324,162.50 8,977,783.71 2,264,292.03 12,900,037.43 17,124,949.19 13,943,889.66 37,049,134.65 99,584,249.17 

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 0.00 174,504.56 53,437.32 1,529,435.21 972,629.44 944,408.60 2,255,420.08 5,929,835.21 
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) 0.00 0.00 (162,591.76) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 0.00 8,465,899.22 485,437.21 10,165,926.13 14,604,962.30 10,439,875.51 15,828,704.94 59,990,805.31 

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 30 มิถุนายน 2564 7,324,162.50 511,884.49 1,778,854.82 2,734,111.30 2,519,986.89 3,504,014.15 21,220,429.71 39,593,443.86 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ ทรัพยสิ์น
ระหว่างก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,324,162.50 8,977,783.71 2,130,792.03 13,328,061.96 16,385,717.79 14,041,589.87 38,847,242.89 0.00 101,035,350.75 

ซ้ือ 0.00 0.00 0.00 511,586.62 849,647.99 157,970.00 1,995,879.05 364,411.96 3,879,495.62 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 364,411.96 0.00 0.00 0.00 (364,411.96) 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (1,192,408.62) (414,203.02) (310,010.21) (6,078,614.60) 0.00 (7,995,236.45) 

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 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 7,841,555.55 325,244.79 6,095,616.42 11,567,565.74 7,772,966.33 13,088,997.42 0.00 46,691,946.25 

ค่าเส่ือมราคา 0.00 449,839.11 106,755.10 3,597,633.69 2,579,858.51 1,967,708.69 4,620,390.17 0.00 13,322,185.27 
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 (1,049,855.61) (352,499.63) (245,208.11) (4,136,102.73) 0.00 (5,783,666.08) 

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 
ราคาตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,324,162.50 1,136,228.16 1,805,547.24 7,232,445.54 4,818,152.05 6,268,623.54 25,758,245.47 0.00 54,343,404.50 
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 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 
อาคารชัว่คราว เคร่ืองใช้

ส านกังาน 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านกังาน 

ยานพาหนะ ทรัพยสิ์น
ระหว่างก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,324,162.50 8,977,783.71 2,130,792.03 13,328,061.96 16,385,717.79 14,041,589.87 38,847,242.89 0.00 101,035,350.75 

ซ้ือ 0.00 0.00 0.00 377,336.62 849,647.99 157,970.00 1,995,879.05 364,411.96 3,745,245.62 
รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 364,411.96 0.00 0.00 0.00 (364,411.96) 0.00 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 (1,192,408.62) (414,203.02) (310,010.21) (6,078,614.60) 0.00 (7,995,236.45) 

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 0.00 96,785,359.92 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 7,841,555.55 325,244.79 6,095,616.42 11,567,565.74 7,772,966.33 13,088,997.42 0.00 46,691,946.25 

ค่าเส่ือมราคา 0.00 449,839.11 106,755.10 3,590,730.11 2,579,858.51 1,967,708.69 4,620,390.17 0.00 13,315,281.69 
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 (1,049,855.61) (352,499.63) (245,208.11) (4,136,102.73) 0.00 (5,783,666.08) 

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 0.00 54,223,561.86 
ราคาตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,324,162.50 1,136,228.16 1,805,547.24 7,232,445.54 4,818,152.05 6,268,623.54 25,758,245.47 0.00 54,343,404.50 
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 0.00 42,561,798.06 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
ค่าเส่ือมราคารวมส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 จ านวน 5,966,159.92 บาท และ 
6,851,802.72 บาท ตามล าดบั 
ค่าเส่ือมราคาเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 จ านวน 5,929,835.21 
บาท และ 6,851,802.72 บาท ตามล าดบั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีสินทรัพย์ถาวรท่ีหักค่าเส่ือมราคาจนเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุน
จ านวน 15,348,723.89 บาท ราคาทุนสุทธิ 1,587.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 12,651,852.51 บาท 
ราคาทุนสุทธิ 1,298.00 บาท) 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ไดน้ าไปจดทะเบียนจ านองเป็นหลกัทรัพย์ ค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึง ตามหมายเหตุ 19 และหมายเหตุ 22 

16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 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 609,188.25 3,411,752.37 386,668.63 4,407,609.25 
ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,846,563.02 10,107,948.98 1,212,911.86 13,167,423.86 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 4,219,905.88 23,051,177.47 4,305,691.03 31,576,774.38 

ค่าเส่ือมราคาตดัจ าหน่ายในงวด     
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 609,188.25 3,411,752.37 386,668.63 4,407,609.25 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 615,306.58 3,684,047.43 390,208.04 4,689,562.05 
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16. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ต่อ) 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐาน 

     การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  

     มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 4,230,315.85 32,877,157.80 

 

 

2,517,107.10 

 

 

39,624,580.75 

ตดัจ าหน่าย 0.00 (3,136,038.11) 0.00 (3,136,038.11) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,230,315.85 29,741,119.69 2,517,107.10 36,488,542.64 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าเส่ือมราคา 1,237,374.77 7,230,946.73 826,243.23 9,294,564.73 

ตดัจ าหน่าย 0.00 (534,750.12) 0.00 (534,750.12) 

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

ราคาตามบัญชี     

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

ค่าเส่ือมราคาตดัจ าหน่ายในปี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,237,374.77 7,230,946.73 826,243.23 9,294,564.73 

ปรับลดค่าเช่า/ปิดสาขา (48,193.41) (40,234.35) (31,153.43) (119,581.19) 

ค่าเส่ือมราคาหลงัปรับลดค่าเช่า/ปิดสาขา 1,189,181.36 7,190,712.38 795,089.80 9,174,983.54 

 

 

 



- 21 - 

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

17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 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 าหรับงวด 63,361.69 0.00 63,361.69 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 820,287.10 0.00 820,287.10 

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 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2564 831,672.90 0.00 831,672.90 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 63,361.69 0.00 63,361.69 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 57,035.89 0.00 57,035.89 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 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 าหรับงวด 57,231.46 0.00 57,231.46 
        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 
        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 810,579.46 0.00 810,579.46 
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 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2564 704,360.54 0.00 704,360.54 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 57,231.46 0.00 57,231.46 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 56,596.16 0.00 56,596.16 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

  

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหว่างท า 

 

 

รวม 

ราคาทุน    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,505,680.00 5,100,000.00 6,605,680.00 

        ซ้ือ 79,870.00 0.00 79,870.00 

        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

       จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,585,550.00 5,100,000.00 6,685,550.00 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 639,533.76 0.00 639,533.76 

        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 117,391.65 0.00 117,391.65 

        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 756,925.41 0.00 756,925.41 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 866,146.24 5,100,000.00 5,966,146.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 828,624.59 5,100,000.00 5,928,624.59 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 117,391.65 0.00 117,391.65 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 109,056.70 0.00 109,056.70 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

  

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ระหว่างท า 

 

 

รวม 

ราคาทุน    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,505,680.00 5,100,000.00 6,605,680.00 

        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 ธนัวาคม 2563 1,505,680.00 5,100,000.00 6,605,680.00 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 639,533.76 0.00 639,533.76 

        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 113,814.24 0.00 113,814.24 

        รับโอน/โอนออก 0.00 0.00 0.00 

        จ าหน่าย หรือ ตดัจ าหน่าย 0.00 0.00 0.00 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 753,348.00 0.00 753,348.00 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 866,146.24 5,100,000.00 5,966,146.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 752,332.00 5,100,000.00 5,852,332.00 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 113,814.24 0.00 113,814.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 109,056.70 0.00 109,056.70 
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18. เงินฝากสถาบนัการเงิน – มีภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจ าตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.28 
ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นเงินวางประกนักบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยั(คปภ.) ใช้เป็นหลกัทรัพย์ค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้ากับธนาคารแห่งหน่ึง และใช้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้ าประกนัไปรษณีย ์ตามหมายเหตุ 35 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจ าตามงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1.08 ลา้นบาท และ 0.08 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 13,650,904.27 260,469.94 

เงินกูย้ืมระยะสั้น – ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 340,000,000.00 320,000,000.00 

รวม 353,650,904.27 320,260,469.94 

19.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกับธนาคาร 5 แห่ง 

วงเงิน 100 ลา้นบาท จดจ านองโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 15 

19.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร 4 แห่ง โดยออกตัว๋สญัญาใช้

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 20 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70  ต่อปี ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน 

ตามหมายเหตุ 6 

19.2.4 ธนาคารแห่งท่ี 4 วงเงินจ านวน 20 ลา้นบาท มีการเบิกใชว้งเงินกูแ้ลว้และมีภาระหน้ีคงเหลือ 20 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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20. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 613,784.56 1,631,017.68 613,784.56 1,631,017.68 
เงินทดรองรับ 18,150,737.50 16,196,162.84 18,101,935.24 15,464,146.84 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 13,096,013.86 17,111,241.60 13,058,762.91 17,111,168.38 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,527,441.04 4,565,327.27 5,348,747.85 4,411,301.91 
อ่ืนๆ 3,997,655.36 4,297,487.59 3,934,364.14 4,290,415.83 

รวม 41,385,632.32 43,801,236.98 41,057,594.70 42,908,050.64 

21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส่วนหน่ึงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย เกิดข้ึนจากรายการตามบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ีเป็นรายการและเง่ือนไขดงัน้ี 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มบริษทั กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการและนโยบายราคา 

นายปรีชา วีระพงษ ์ เ ป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่และเป็นประธาน

กรรมการบริษทัฯ 

เ ป็น เ งินกู้ ยื มครบก าหนดตาม

ระยะเวลา จ่ายดอกเบ้ียล่วงหน้า 

ตามอตัราร้อยละ 3.00 - 3.15 ต่อปี 

นายประภากร วีระพงษ ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ

ผูจ้ดัการของบริษทัฯ 

เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามราคา

ท่ีตกลงร่วมกนัราคาถวัเฉล่ียจากผู้

ประเมินราคาอิสระ 

Premium Financial Services Co., Ltd. 

(สญัชาติญ่ีปุ่ น) 

เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท  สั ด ส่ ว น 

ร้อยละ 25.40 

ค่าตอบแทนตามสัญญาร่วมธุรกิจ 

และค่าท่ีปรึกษาโดยคิดตามราคาท่ี

ตกลงร่วมกนั 

  ค่าธรรมเนียมการค ้ าประกันเงิน

กูย้ืมอตัราร้อยละ 1.20 ต่อปี 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการและนโยบายราคา 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั บริษทัร่วมของบริษทัฯ เ งินให้กู้ ยื ม  อัตราดอก เ บ้ียตาม

ต้นทุนของบริษทัฯ บวกเพ่ิมไม่ต ่า

กว่าร้อยละ 1.75 

  รายได้ค่าเช่าคิดตามราคาท่ีตกลง

ร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอน็ซีวนั จ ากดั มีผูถื้อหุ้นและกรรมการบริษทัร่วมกนักบั 

บ ริ ษั ท  อี ซี แ อ ล  แ อ ส เ ซ ท  จ า กั ด                   

(การร่วมคา้) 

ขายท่ีดินให้กบั บริษทั อีซีแอล แอส

เซท จ ากดั (การร่วมคา้) ในราคา 35 

ล้านบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาประเมินผู้

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 เอน็เอน็ซีวนัจ ากดั 

ในราคา 35 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาประเมินผูป้ระเมินอิสระ (ราคาประเมิน 85.20 ลา้นบาท) และ บริษทั อีซี

แอล แอสเซท จ ากดั (การร่วมคา้) ไดใ้ห้กู้ยืมโดยการท าสัญญาเช่าซ้ือในการขายท่ีดินแปลงดงักล่าวให้กับ

บุคคลธรรมดารายหน่ึงในราคา 50 ลา้นบาท ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน อตัราร้อยละ 15 ต่อปี และช าระเงินตน้

เม่ือครบก าหนดระยะเวลา 2 ปี การกู้ยืมดงักล่าวไดจ่้ายช าระเงินสดจ านวน 15 ลา้นบาท ให้กบัผูกู้้ยืม ส่วนท่ี

เหลือจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท ไดซ้ื้อท่ีดินแปลงดงักล่าวคืนจากบริษทั เอน็เอน็ซีวนั จ ากดั ท่ีบุคคลดงักล่าวได้

ขายฝากไว ้โดยในระหว่างปี 2563 สญัญาเช่าซ้ือดงักล่าวครบก าหนดช าระ ซ่ึงผูกู้ย้ืมยงัไม่ไดช้ าระคืนเงินต้น 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายท่ีดินแปลงดงักล่าวกบับริษทัแห่งหน่ึง มีก าหนดช าระภายใน

เดือนมิถุนายน 2564 ต่อมาบริษทัดงักล่าวไม่สามารถช าระเงินไดต้ามก าหนด กลุ่มบริษทัจึงบอกเลิกสัญญา

ซ้ือขายท่ีดิน และอยูร่ะหว่างหาผูซ้ื้อรายใหม่ 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

21.2 เงินให้กูย้ืมแก่การร่วมคา้ 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2564 
บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั     
     - เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 221,500,000.00 503,000,000.00 473,000,000.00 251,500,000.00 
     - เงินให้กูย้ืมระยะยาว 30,000.000.00 0.00 (30,000,000.00) 0.00 

รวม 251,500,000.00   251,500,000.00 

21.3 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 31 ธนัวาคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2564 
นายปรีชา วีระพงษ ์ 185,000,000.00 215,000,000.00 185,000,000.00 215,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (1,226,776.76) (3,304,383.37) 2,952,573.07 (1,578,587.06) 

รวม 183,773,223.24   213,421,412.94 

ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 มี เ งินกู้ยืมจากบุคคลท่ี เ ก่ียวข้องกัน  จ านวน 1 ราย  โดยออกตั๋วแลกเงิน 
ครบก าหนดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนธนัวาคม 2564 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 3.15 ต่อปี 

21.4 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
Premium Financial Services Co., Ltd.   

ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงินกูย้ืม 703,674.25 1,348,442.03 
บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั   

รายไดค้่านายหนา้คา้งรับ 953,846.18 281,216.52 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

21.5 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

     บริษทั ไฮเทคแลนดช์ลบุรี (2002) จ ากดั 2,653,397.75 3,236,458.75 

นายประภากร วีระพงษ ์ 2,313,768.36 1,657,431.48 

21.6 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั   
รายไดค้่าเช่า 120,000.00 120,000.00 

Premium Financial Services Co., Ltd.   
ค่าตอบแทนความสญัญาร่วมธุรกิจ 0.00 600,000.00 
ค่าท่ีปรึกษา 0.00 100,000.00 
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงินกูย้ืม 530,097.38 531,874.82 

บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั   
รายไดค้่าเช่า 90,000.00 0.00 
รายไดค้่านายหนา้ 2,398,203.33 0.00 
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21. รายการบญัชีกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

21.6 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (ต่อ) 

22. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคาร 7 แห่ง ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564    
 (หน่วย : ลา้นบาท)   (หน่วย : บาท) 
 วงเงิน วงเงินคงเหลือ อตัราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
แห่งท่ี 1 500 274.44 3.90 ถึง 4.90%, MLR–1.75% 225,563,500.00 314,410,500.00 
แห่งท่ี 2 3,540 180.00 Fixed Rate (IRS)(3.90 ถึง 4.58%) 1,125,911,000.00 1,452,116,000.00 
แห่งท่ี 3 200    0.00 MLR – 2.00% 94,436,000.00 127,772,000.00 
แห่งท่ี 4 2,050 128.72 MLR – (2.25% ถึง 2.625%) 821,754,000.00 960,264,000.00 
แห่งท่ี 5 150    0.00 BBL’s MLR – 1.70% 8,333,332.88 30,208,332.95 
แห่งท่ี 6 1,000 100.00 MLR – 1.50% 346,538,666.53 459,066,666.55 
แห่งท่ี 7 250    0.00 2.00% 229,150,000.00 250,000,000.00 

รวม 7,690 683.16  2,851,686,499.41 3,593,837,499.50 
หกั ค่าใชจ่้ายในการกูย้ืมรอตดับญัชี (3,072,467.41) (5,309,186.83) 

 สุทธิ   2,848,614,032.00 3,588,528,312.67 
หกั เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (1,674,308,450.68) (1,777,658,645.18) 
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,174,305,581.32 1,810,869,667.49 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 
บริษทั อีซีแอล แอสเซท จ ากดั   

รายไดค้่าเช่า 240,000.00 240,000.00 
Premium Financial Services Co., Ltd.   

ค่าตอบแทนความสญัญาร่วมธุรกิจ 0.00 2,400,000.00 
     ค่าท่ีปรึกษา 0.00 400,000.00 

ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัเงินกูย้ืม 1,364,767.79 1,394,684.34 
บริษทั ไมต้ี โบรกเกอร์ จ ากดั   
     รายไดค้่าเช่า 180,000.00 0.00 
     รายไดค้่านายหนา้ 4,689,561.16 0.00 
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22. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

สญัญาเงินกูย้ืมมีขอ้จ ากดัหลายประการ ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงเงินกูย้ืมระยะยาว ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืมยกมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,593,837,499.50 

รับเงินกูเ้พ่ิมในระหว่างงวด 160,000,000.00 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหว่างงวด (902,151,000.09) 

เงินกูย้ืมคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,851,686,499.41 

22.1  แห่งท่ี 1 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และมีการเบิกใชเ้งินกู้แลว้ เม่ือมีการช าระคืน

สามารถน าวงเงินกู้มาใชไ้ดใ้หม่ (วงเงินคงเหลือ 274.44 ลา้นบาท)  ค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.2 แห่งท่ี 2 มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารจ านวน 3,540 ลา้นบาท เป็นการทยอยเบิกเงินกู้แต่ละคร้ังไม่เกินร้อยละ 75 

ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสญัญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 

ปีนับแต่วนัท่ีมีการรับเงินกู้ยืม วงเงินกู้รวมจ านวน 3,540 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินจ านวน 240 ล้านบาท 

(วงเงินคงเหลือ 180 ลา้นบาท) และวงเงินจ านวน 3,300 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน ค ้าประกนัโดยการ

โอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ และค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุ 

6 และหมายเหตุ 15 

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

สญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

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

ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสญัญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 

ปี นบัแต่วนัท่ีมีการรับเงินกู้ยืม วงเงินกู้รวมจ านวน 2,050 ลา้นบาท แบ่งเป็นวงเงิน จ านวน 1,650 ลา้นบาท 

เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน และวงเงินจ านวน 400 ลา้นบาท มีการเบิกใชเ้งินกูแ้ลว้ เม่ือมีการช าระคืน สามารถน า

วงเงินกู้มาใช้ได้ใหม่ (วงเงินคงเหลือ 128.72 ล้านบาท) ค ้ าประกันโดยโอนสิทธิลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

บางส่วน  ตามหมายเหตุ 6 
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22. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

22.5 แห่งท่ี 5 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จ านวน 150 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน โดยทยอยเบิกใชเ้งินกู้แต่ละ

คร้ังไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสัญญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นราย

เดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.6 แห่งท่ี 6 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จ านวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินจ านวน 500 ล้านบาท (วงเงิน

คงเหลือ 100 ลา้นบาท) และวงเงินจ านวน 500 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน โดยทยอยเบิกใชเ้งินกู้แต่ละ

คร้ังไม่เกินร้อยละ 75-80 ของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือตามสัญญาเช่าซ้ือ ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็น

รายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี ค ้าประกนัโดยโอนสิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

22.7 แห่งท่ี 7 มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคาร จ านวน 250 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจ านวน ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้พร้อม

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดช าระเงินตน้ 12 เดือนแรก ค ้าประกนัโดย

โอนสิทธิตามสญัญาเช่าซ้ือบางส่วน ตามหมายเหตุ 6 

23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 35,575,365.35 30,891,966.73 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (3,095,015.34) (2,512,566.49) 

รวม 32,480,350.01 28,379,400.24 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,619,432.83) (8,197,590.97) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

 

23,860,917.18 

 

20,181,809.27 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารส านกังาน และอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ อายุของ

สญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 6 ปี 

 

 

 



- 33 - 

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

23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ต่อ) 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 9,890,626.68 25,684,738.67 0.00 35,575,365.35 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,271,193.85) (1,823,821.49) 0.00 (3,095,015.34) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 8,619,432.83 23,860,917.18 0.00 32,480,350.01 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน  

   ตามสญัญาเช่า 9,317,707.02 21,574,259.71 0.00 30,891,966.73 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,120,116.05) (1,392,450.44) 0.00 (2,512,566.49) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 8,197,590.97 20,181,809.27 0.00 28,379,400.24 
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24. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 

31,126,259.71 

 

30,371,754.00 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุน :   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 

 

1,438,823.31 1,421,992.18 

จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เกษียณ 

จ่ายเงินชดเชยพนกังาน-เลิกจา้ง 

0.00 

0.00 

(568,606.70) 

(258,728.62) 

ส่วนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 792,071.00 0.00 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

     ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

33,357,154.02 

 

30,966,410.89 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ส าหรับงวดสามเดือน และหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 รับรู้ในรายการค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สมมติฐานหลกัท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

 อตัราร้อยละต่อปี อตัราร้อยละต่อปี 

อตัราคิดลด 1.15 1.65 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.00% 5.00% 

อตัราการมรณะ ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
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24. ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1,478,383.69) 1,575,591.41 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 1,528,360.21 (1,443,317.42) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (874,866.64) 969,049.59 

25. ทุนจดทะเบียน 

รายการกระทบยอดหุ้นสามญั 

 หุ้นสามญัจดทะเบียน หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ 

 จ านวนหุ้น จ านวน จ านวนหุ้น ทุนช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 (หุ้น) (บาท) (หุ้น) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,663,285,866 1,663,285,866.00 1,108,857,244 1,108,857,244.00 279,957,364.10 

จดทะเบียนลดทุน 554,426,864 554,426,864.00 - - - 

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ 

   ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

- 

 

- 

 

1,758 

 

1,758.00 

 

1,494.30 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน2564 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 2 ปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดง

สิทธิ(ECL-W3) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงส่งผลให้มีหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 1,758 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 

3,252.30 บาท (มูลค่าหุ้นสามญั 1,758 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,494.30 บาท) ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดห้มดอายแุลว้ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 

25.2 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของกลุ่ม

บริษทัจากเดินทุนจดทะเบียน 1,663,285,866.00 บาท เป็น 1,108,859,002.00 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงั

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

ดงักล่าวแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
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26. ส ารองตามกฎหมาย  

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

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ5 ของก าไรสุทธิประจ างวดหลงัจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวจะน าไปจ่ายเป็น 

เงินปันผลไม่ได ้

27. เงินปันผลจ่าย 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม อตัราหุ้น
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 และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ

บริษทัฯ  

บริษัทฯจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 จ านวน 

2,680,189.55 บาท และ 3,092,198.66 ตามล าดบั  

29. ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

29.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชน จ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการ 

29.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการเฉพาะ

ในฐานะผูบ้ริหาร และให้แก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์อนั

ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ ัดการลงมา และผูซ่ึ้งด ารง

ต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย   
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

ขอ้มูล

ระดบั 1 

ขอ้มูล

ระดบั 2 

ขอ้มูล

ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย 

     มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.00 - - 0.00 0.00 

      

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

  มูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

ขอ้มูล

ระดบั 1 

ขอ้มูล

ระดบั 2 

ขอ้มูล

ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย 

     มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.02 - - 2.02 2.02 
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31. ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียว ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบ

ของการให้เช่าซ้ือและด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดงันั้น รายได้ ก าไรและ

สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

 

32. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 27,968,332.82 17,340,226.00 27,654,448.93 17,340,226.00 

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,408,000.00 1,543,000.00 1,408,000.00 1,543,000.00 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,147,100.00 8,067,840.00 8,147,100.00 8,067,840.00 

ค่าเส่ือมราคา 5,206,078.62 5,805,356.43 5,178,502.10 5,804,916.70 

ค่านายหนา้ตดัจ่าย 11,627,954.29 20,930,280.22 11,627,954.29 20,930,280.22 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

     เงินลงทุนทัว่ไป 

 

614,000.88 

 

671,452.27 

 

614,000.88 

 

671,452.27 

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้น 

     เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

20,900,328.02 

 

64,640,976.49 

 

20,900,328.02 

 

64,640,976.49 
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32. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะของค่าใชจ่้าย(ต่อ) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 56,212,375.17 65,506,447.90 55,500,763.86 65,506,447.90 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,816,000.00 3,776,000.00 2,816,000.00 3,776,000.00 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15,577,134.00 16,616,940.00 15,577,134.00 16,616,940.00 

ค่าเส่ือมราคา 10,437,130.86 11,598,400.66 10,394,675.92 11,597,960.93 

ค่านายหนา้ตดัจ่าย 25,433,345.57 37,501,040.92 25,433,345.57 37,501,040.92 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

     เงินลงทุนทัว่ไป 

 

2,022,840.45 

 

671,452.27 

 

2,022,840.45 

 

671,452.27 

ผลขาดทุน(กลบัรายการ)ดา้น 

     เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

(10,673,150.89) 

 

123,635,209.64 

 

(10,673,150.89) 

 

123,635,209.64 
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33. ภาษีเงินได ้

33.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 11,115,651.00 22,866,708.61 10,761,437.63 22,901,504.76 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว 
     และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
11,241,899.30 

 
(22,867,653.89) 

 
11,241,899.30 

 
(22,867,653.89) 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดง 
     อยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
22,357,550.30 

 
(945.28) 

 
22,003,336.93 

 
33,850.87 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน 
     จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
158,414.20 

 
0.00 

 
158,414.20 

 
0.00 

33.2 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้
ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้
     นิติบุคคล 

 
111,616,119.56 

 
748,033.73 

 
107,356,866.18 

 
(4,871,912.79) 

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

 
22,323,223.91 

 
149,606.75 

 
21,471,373.24 

 
(974,382.56) 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :     
รายการตอ้งห้ามทางภาษี (11,207,572.91) 22,718,992.42 (10,709,935.61) 23,808,185.58 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีกระทบต่อ 
     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
11,241,899.30 

 

(22,867,653.89) 
 

11,241,899.30 
 

(22,867,653.89) 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดง     
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     อยูใ่นงบก าไรขาดทุน 22,357,550.30 (945.28) 22,003,336.93 33,850.87 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 20.31% 0.13% 20.50% 0.69% 

 

33. ภาษีเงินได ้(ต่อ) 
33.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี         30 

มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น – 

     ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 

 

54,355,131.04 

 

74,169,947.96 

 

54,355,131.04 

 

74,169,947.96 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น –  

     ลูกหน้ีคดี 

 

17,072,591.38 

 

16,150,031.07 

 

17,072,591.38 

 

16,150,031.07 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น –  

     ลูกหน้ีประนอมหน้ี 

 

565,553.58 

 

857,627.27 

 

565,553.58 

 

857,627.27 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น –  

     ลูกหน้ีอ่ืน 

 

81,502.20 

 

87,665.80 

 

81,502.20 

 

87,665.80 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น –  

     ลูกหน้ีคดี Car loan 

 

689,958.40 

 

697,958.40 

 

689,958.40 

 

697,958.40 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น - รถยดึ 6,221,953.40 9,331,693.66 6,221,953.40 9,331,693.66 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 

     ผลประโยชน์พนกังาน 

 

6,671,430.80 

 

6,225,251.94 

 

6,671,430.80 

 

6,225,251.94 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าจากเงินลงทุน 776,524.45 371,956.36 1,492,260.00 1,087,691.91 

ส ารองค่าเผือ่หน้ีสุญ – ลูกหน้ีคา้งภ.พ. 174,625.93 215,823.41 174,625.93 215,823.41 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช(้ค่างวด-ค่าเส่ือมราคาสะสม) 347,155.23 250,906.48 347,155.23 250,906.48 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 0.00 

รวม 87,976,426.41 108,358,862.36 88,692,161.96 109,074,597.91 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      ผลต่างของรายไดท่ี้รับรู้ทางบญัชีและทางภาษี 1,828,764.28 3,856,980.41 1,828,764.28 3,856,980.41 

      ค่านายหนา้สินเช่ือรอตดัจ่าย 11,578,051.77 14,651,243.22 11,578,051.77 14,651,243.22 
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รวม 13,406,816.05 18,508,223.63 13,406,816.05 18,508,223.63 

สุทธิ 74,569,610.36 89,850,638.72 75,285,345.91 90,566,374.27 

 

34. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
หุ้นสามญัท่ีอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลง
เป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 33,052,008.92 1,108,857,981 0.0298 (10,472,672.22) 1,108,857,244 (0.0094) 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 30,770,337.75 1,108,857,981 0.0277 (13,053,265.18) 1,108,857,244 (0.0118) 
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34. ก าไรต่อหุ้น(ต่อ) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 89,258,569.26 1,108,857,981 0.0805 748,979.01 1,108,857,244 0.0007 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 

 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุ้น ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 85,353,529.25 1,108,857,981 0.0770 (4,905,763.66) 1,108,857,244 (0.0044) 

 

35. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
35.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้ าประกนัการใช้

ไฟฟ้า และค ้าประกนัไปรษณีย ์เป็นวงเงิน 76,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในวงเงิน 76,000.00 
บาท) 

35.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวางเงินประกนักบัส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั(คปภ.) เป็นวงเงิน 1.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ในวงเงิน 1.00 ลา้นบาท) 

35.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่า ภายใน 1 ปี จ านวน 0.37 ลา้นบาท 
และส่วนท่ีเกินกว่า 1 ปี จ านวน 0.20 ลา้นบาท  
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36. สญัญาส าคญั 

สญัญาการร่วมมือทางธุรกิจ 

36.1 บริษทัฯ กบั Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ไดท้ าสญัญาร่วมมือทางธุรกิจโดยมีอายุสัญญา 
2 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ จากการน าความรู้เชิง
ปฏิบติัการ (Know-How) ของ PFS มาใช ้และมีการแต่งตั้งตวัแทนของ PFS เขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ
และมีระดบัพนกังานเข้าท างานในบริษทัฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนเดือนละ 600,000.00 บาท (ไม่รวม
ภาษี/เงินจ านวนน้ีไดร้วมถึงเงินเดือนและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีบริษทัฯ จะช าระให้แก่ตวัแทนของ PFS ท่ีไดม้า
เป็นพนักงานของบริษทัฯ) โดยสัญญาส้ินสุดในวนัท่ี 26 เมษายน 2563 และบริษทัฯ ไม่ท าการต่ออายุ
สญัญาดงักล่าว 

36.2 ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ กบั Premium Financial services Co., Ltd. ("PFS") ไดท้ าสญัญาท่ีปรึกษา
ของธุรกิจ Warrantyโดยมีอายุสัญญา 1 ปี และต่ออายุอีกคราวละ 1 ปี โดยก าหนดค่าตอบแทนเดือนละ 
100,000.00 บาท โดยสัญญาส้ินสุดในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และบริษทัฯ ไม่ท าการต่ออายุสัญญา
ดงักล่าว 

37. การบริหารจดัการทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินคือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการ
ด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 2.05 2.09 
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38. การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงิน ส าหรับงวดสามเดือน และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ไดมี้การจดั
ประเภทรายการใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงิน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 

ก่อนจดัประเภท 
จดัประเภท
รายการใหม่ 

30 มิถุนายน 2563 
หลงัจดัประเภท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 6 เดือน    
ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 3,828,445.76 3,828,445.76 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 225,784,604.56 (3,828,445.76) 221,956,158.80 

 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 

ก่อนจดัประเภท 
จดัประเภท
รายการใหม่ 

30 มิถุนายน 2563 
หลงัจดัประเภท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 6 เดือน    
ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 3,828,445.76 3,828,445.76 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 225,606,434.13 (3,828,445.76) 221,777,988.37 
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38. การจดัประเภทบญัชีใหม่ (ต่อ) 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2563 

ก่อนจดัประเภท 
จดัประเภท
รายการใหม่ 

30 มิถุนายน 2563 
หลงัจดัประเภท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 3 เดือน    
ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 410,400.64 410,400.64 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 113,490,733.64 (410,400.64) 113,080,333.00 

 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2563 

ก่อนจดัประเภท 
จดัประเภท
รายการใหม่ 

30 มิถุนายน 2563 
หลงัจดัประเภท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 3 เดือน    
ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 0.00 410,400.64 410,400.64 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 113,374,822.21 (410,400.64) 112,964,421.57 

 

39. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
 


