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บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการแบบย่อของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืนการสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืนในส านักงานเดียวกันกบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564  
นอกจากน้ี งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมของ
บริษทั ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบั
ขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563  
 
 
 
 
 
 

(นายเมธี  รัตนศรีเมธา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3425 
 
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2564 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 และวนัที ่31 ธันวำคม 2563

สินทรัพย์

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 1,606,593             1,813,140             1,482,364             1,531,513    
ลูกหน้ีการคา้
-   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 3, 4 2,410,298             2,645,325             1,582,910             1,813,616    
-   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 4 198,662                237,608                190,844                229,345       
-   ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพส่วนท่ีครบก าหนดช าระ
     ภายในหน่ึงปี - สุทธิ 4 27,818                  15,295                  -                        -               
-   ลูกหน้ีไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ 4 1,078                    1,122                    -                        -               
-   ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 19,123                  25,865                  18,717                  25,163         
ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        343,689       454,713       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21,855                  -                        21,855         -               
สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย 5,803                    5,108                    5,635           4,941           
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 5 43,852                  56,966                  43,361         56,624         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินฝากประจ ากบัธนาคาร 11 400,000       400,000       400,000       400,000       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,305                  8,797                    11,968         7,580           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,748,387             5,209,226             4,101,343             4,523,495             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 34,685                  34,323                  -                        -               
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 3, 4 1,551,077             1,623,263             1,067,308             1,128,175    
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื - สุทธิ 4 47,630                  60,106                  33,790                  48,899         
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ - สุทธิ 4 12,800                  8,564                    -               -               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 1 -                        -                        322,787       322,787       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 1,415           25,752         1,415           25,752         
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า - สุทธิ 17,609                  17,708                  -               -               
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 14,282                  14,282                  5,708           5,708           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3 125,571                131,895                92,939         99,641         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 130,017                101,148                106,697       81,329                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,285                    5,886                    3,884           4,354           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 7 105,676                122,805                97,699         113,605       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,849                    1,868                    1,497           1,538           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,047,896             2,147,600             1,733,724             1,831,788             

รวมสินทรัพย์ 6,796,283             7,356,826             5,835,067             6,355,283             

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 และวนัที ่31 ธันวำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(สอบทานแลว้) (สอบทานแลว้)

หมายเหตุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 134,181                154,846                243              233              
เจา้หน้ีการคา้ 19,893         36,728                  19,893         22,677         
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 197,849                196,297                -               -               
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 43,566         37,724         37,842         32,303         
หุน้กูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 70,000         670,000       70,000         670,000       
เจา้หน้ีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 10,009                  37,390                  623,674       603,987       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,946                  36,241                  6,275           1,009           
เงินมดัจ ารับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ 177,232                164,981                135,708       135,939       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน
-  ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวลัคา้งจ่าย 39,273                  41,404                  33,734         34,758         
-  อ่ืนๆ 68,378                  93,764                  27,024         43,827         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 784,327                1,469,375             954,393                1,544,733             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 52,275                  53,772                  -               -               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 67,873         45,506         55,548         36,485         
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 400,000       400,000       400,000       400,000       
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 8 14,118                  31,891                  11,671         26,081         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 534,266                531,169                467,219                462,566                

รวมหนีสิ้น 1,318,593             2,000,544             1,421,612             2,007,299             

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ -  หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                500,000                500,000       500,000                
ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้ - 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                500,000                500,000       500,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 972,987       972,987                972,987       972,987                
ก าไรสะสม
-   จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 50,000                  50,000                  50,000         50,000                  
-   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,988,415             3,890,913             2,890,468    2,824,997             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (55,926)                 (78,825)                 -               -                        
-   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 6,352                    6,352                    -               -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,461,828             5,341,427             4,413,455             4,347,984             
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,862                  14,855                  -               -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,477,690             5,356,282             4,413,455             4,347,984             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,796,283             7,356,826             5,835,067             6,355,283             

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย     (สอบทานแลว้)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 และ 2563

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้
รายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือ 3 367,129                601,413                262,728       458,815                
รายไดด้อกผลจากเงินให้กูย้มื 2,190                    3,517                    1,438           2,898                    
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ 2,262                    29                         -               -                        
รายไดด้อกผลจากไมโครไฟแนนซ์ 80                         40                -               -               
ขายสินคา้ 15,328         191                       15,328         191                       
รายไดอ่ื้น 3 151,740       135,743                158,575       148,160                
รวมรำยได้ 538,729                740,933                438,069                610,064                

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 14,342         191                       14,342         191                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 13 287,091       403,477                254,008       378,533                
หน้ีสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 4 92,308         191,879                70,575         175,341                
รวมค่ำใช้จ่ำย 393,741                595,547                338,925                554,065                

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 144,988                145,386                99,144                  55,999                  

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 3 10,283                  24,411                  10,722         22,313                  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 134,705                120,975                88,422                  33,686                  

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 7 36,196                  24,398                  22,951         5,791                    

ก ำไรส ำหรับงวด 13 98,509                  96,577                  65,471                  27,895                  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย 22,899                  (8,775)                   -               -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
-  ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของ
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน - สุทธิจากผลกระทบภาษี
เงินไดจ้  านวน 1,062 พนับาทในงบการเงินรวมและ 913 พนับาทในงบการเงิน
เฉพาะบริษทัในปี 2563 7, 8 -                        (4,250)          -               (3,653)          
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 22,899                  (13,025)                 -                        (3,653)                   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 13 121,408                83,552                  65,471                  24,242                  

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13 97,502                  94,028         65,471         27,895         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,007                    2,549                    -               -                        
ก ำไรส ำหรับงวด 98,509                  96,577                  65,471         27,895                  

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13 120,401                81,003                  65,471                  24,242                  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,007                    2,549                    -               -                        
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 121,408                83,552                  65,471         24,242                  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 13 0.195                    0.188                    0.131                    0.056                    

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 500,000,000         500,000,000         500,000,000         500,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย     (สอบทานแลว้)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 และ 2563

จดัสรรเพ่ือ ผลต่างจากการ ก าไรจากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ารอง แปลงค่างบการเงิน เปล่ียนแปลงสดัส่วน ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัยอ่ย การลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 500,000                    972,987            50,000                3,890,913           (78,825)                     6,352                        5,341,427         14,855              5,356,282           
ก าไรส าหรับงวด -                            -                    -                      97,502                -                            -                            97,502              1,007                98,509                
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                    -                      -                      22,899                      -                            22,899              -                    22,899                
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 500,000                    972,987            50,000                3,988,415           (55,926)                     6,352                        5,461,828         15,862              5,477,690           

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 13 500,000                    972,987            50,000                3,802,584           (43,749)                     2,362                        5,284,184         16,435              5,300,619           
ก าไรส าหรับงวด 13 -                            -                    -                      94,028                -                            -                            94,028              2,549                96,577                
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 13 -                            -                    -                      (4,250)                 (8,775)                       -                            (13,025)             -                    (13,025)               
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่31 มีนำคม 2563 13 500,000                    972,987            50,000                3,892,362           (52,524)                     2,362                        5,365,187         18,984              5,384,171           

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (พนับาท)
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย     (สอบทานแลว้)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 และ 2563

ทุนท่ีออก จดัสรรเพ่ือ 
และช าระ ส่วนเกิน ส ารอง

เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 500,000           972,987           50,000             2,824,997        4,347,984          
ก าไรส าหรับงวด -                  -                  -                  65,471             65,471               
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 500,000           972,987           50,000             2,890,468        4,413,455          

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 500,000           972,987           50,000             2,876,218        4,399,205          
ก าไรส าหรับงวด -                  -                  -                  27,895             27,895               
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                  -                  -                  (3,653)             (3,653)               
ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัที ่31 มีนำคม 2563 500,000           972,987           50,000             2,900,460        4,423,447          

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)
ก าไรสะสม
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บริษทั ฐิตกิร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย     (สอบทานแลว้)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 2563

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรส าหรับงวด 98,509                  96,577                  65,471                  27,895                  
ปรับปรุงดว้ย
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 36,196                  24,398                  22,951                  5,791                    
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 21,723                  22,753                  18,083                  18,684                  
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 732                       902                       649                       779                       
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน -                       715                       -                       715                       
ก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,135)                  -                       (2,087)                  -                       
หน้ีสูญและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้ 92,308                  191,879                70,575                  175,341                
คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินทรัพยร์อการขายลดลง (8,341)                  (3,805)                  (8,404)                  (4,083)                  
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 371                       -                       371                       -                       
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 39                         (172)                     130                       (172)                     
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีการคา้ (371,661)              (858,061)              (264,166)              (461,713)              
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ๆ (1,779)                  (3,329)                  (7,228)                  (12,062)                
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,283                  24,411                  10,722                  22,313                  
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาเช่าซ้ือ 147,141                514,750                157,743                710,604                
ลูกหน้ีการคา้เงินให้กูย้ืม 36,301                  (71,667)                38,496                  (70,924)                
ลูกหน้ีการคา้สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ (16,938)                2                          -                       -                       
ลูกหน้ีการคา้ไมโครไฟแนนซ์ 74                         17                         -                       -                       
ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 6,742                    19,089                  6,446                    18,790                  
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       299                       (248)                     
สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย (695)                     190                       (694)                     192                       
สินทรัพยร์อการขาย 21,455                  27,855                  21,667                  28,782                  
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (4,647)                  4,596                    (4,513)                  2,958                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 48                         (117)                     41                         65                         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (16,835)                (21,445)                (2,784)                  (13,895)                
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (30)                       (51)                       563                       (62)                       
เงินมดัจ ารับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ 12,251                  31,422                  (231)                     11,641                  
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน (18,669)                (17,035)                (9,116)                  (16,640)                
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน (18,505)                (11,881)                (15,059)                (11,334)                
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 23,938                  (28,007)                99,925                  433,417                
รับดอกเบ้ียจากลูกหน้ีการคา้ 454,695                899,428                342,535                496,486                
จ่ายภาษีเงินได้ (31,391)                (40,051)                (1,779)                  (2,034)                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 447,242                831,370                440,681                927,869                

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษทั ฐิตกิร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย     (สอบทานแลว้)
งบกระแสเงินสด (ต่อ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 2563

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (362)                     (713)                     -                       -                       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       -                       (1,000)                  (41,000)                
รับช าระคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       111,648                28,000                  
รับช าระคืนเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 2,482                    2,275                    2,482                    2,275                    
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (4,873)                  (8,995)                  (2,551)                  (8,720)                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน (633)                     -                       (77)                       -                       
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (137)                     (981)                     -                       -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 220                       176                       89                         176                       
รับดอกเบ้ียอ่ืน ๆ 1,918                    3,406                    7,499                    12,017                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,385)                  (4,832)                  118,090                (7,252)                  

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (20,665)                50,282                  10                         (5,413)                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                       -                       32,000                  37,000                  
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (27,351)                -                       (13,000)                (19,000)                
เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 55,577                  321,150                -                       -                       
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (55,522)                (221,738)              -                       -                       
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,436)                  (6,014)                  (8,762)                  (4,745)                  
ไถ่ถอนหุ้นกู้ (600,000)              (1,000,000)            (600,000)              (1,000,000)            
จ่ายดอกเบ้ีย (17,921)                (44,508)                (18,168)                (43,007)                
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (675,318)              (900,828)              (607,920)              (1,035,165)            

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัย่อย 22,914                  (5,985)                  -                       -                       

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (206,547)              (80,275)                (49,149)                (114,548)              

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 1,813,140             1,021,212             1,531,513             845,911                

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 1,606,593             940,937                1,482,364             731,363                

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
ก.  เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด
เงินสดในมือ 16,768                  13,445                  13,133                  10,238                  
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 113,796                140,954                29,411                  52,651                  
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 776,029                786,538                739,820                668,474                
เงินฝากประจ าระยะสั้นกบัธนาคาร 700,000                -                       700,000                -                       
รวม 1,606,593             940,937                1,482,364             731,363                

ข.  รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,210)                  77                         (1,210)                  77                         
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่ารับรู้เป็นคร้ังแรก -                       87,375                  -                       71,115                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับโอนมาจากสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -                       9,427                    -                       6,260                    
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ 854                       -                       854                       -                       
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 36,776                  -                       32,510                  -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

                         9



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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1. เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทั้งน้ี การน ามาตรฐานการ
บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นมาเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ้่าน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
 
งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 และงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีบริษทัมี
อ านาจควบคุมหรือถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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      สัดส่วนการถือหุ้น 
      ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
    ทุนท่ีช าระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 
    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2564  2563  2564  2563 
บริษทั ซี.วี.เอ. จ ากดั  ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์

และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงรวมถึงการปรับสภาพ
รถ 

  50,000   50,000  99.99  99.99 

บริษทั ชยภาค จ ากดั  ให้เช่าซ้ือรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

  40,000   40,000  99.99  99.99 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ 
จ ากดั  

 ให้สินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ (Nano 
Finance) 

  50,000   50,000  99.99  99.99 

Sabaidee Leasing  
Co., Ltd. (ประเทศลาว)  

 ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์     58,013*     58,013*  86.89  86.89 

Suosdey Finance PLC. 
(ประเทศกมัพูชา) 

 ให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  132,209**  132,209**  99.95  99.95 

Mingalaba Thitikorn 
Microfinance Co., Ltd. 
(ประเทศพม่า) 

 ไมโครไฟแนนซ ์    4,705***    4,705***  99.00  99.00 

 

*15,250 ลา้นกีบ **4 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ***200 ลา้นจ๊าด  
 
รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 
 
2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีการค านวณต่างๆ ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ยกเวน้การน ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1 มาเร่ิมถือปฏิบติัซ่ึงไม่มี
ผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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3. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
รายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มี
ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

รำยได้ดอกผลจำกกำรให้เช่ำซ้ือ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22  27  -  - 

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร        
บริษทัยอ่ย -  -  7,908  8,339 

รำยได้ค่ำส่งเสริมกำรขำย        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  284  -  - 

รำยได้ค่ำเช่ำ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108  108  -  - 

ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ย -  -  5,465  8,791 

รำยได้อ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  1  11  1 

ค่ำเช่ำ (สัญญำระยะส้ัน) และบริกำร        
บริษทัยอ่ย -  -  216  216 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,277  5,430  3,277  5,430 
รวม 3,277  5,430  3,493  5,646 

จ ำนวนเงินขั้นต้น (ค่ำเช่ำ) ที่จ่ำยช ำระของ
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,985  3,097  4,985  3,097 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 450  450  450  450 
รวม 5,435  3,547  5,435  3,547 

ค่ำบริหำรงำน        



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,940  2,025  1,587  1,665 

ค่ำสำธำรณูปโภค        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 852  889  852  889 

ค่ำเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,319  2,980  1,317  2,953 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,609  2,907  1,266  2,306 

ค่ำบริกำร        
บริษทัยอ่ย -  -  32,575  34,996 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,423  6,323  6,184  6,068 
รวม 6,423  6,323  38,759  41,064 

ดอกเบีย้จ่ำย        
บริษทัยอ่ย -  -  4,248  5,005 
กรรมการ 250  688  -  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 618  195  618  195 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32  53  32  53 
รวม 900  936  4,898  5,253 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่ส ำคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,352  6,700  6,352  6,700 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 145  254  145  254 
รวม 6,497  6,954  6,497  6,954 

ซ้ือยำนพำหนะเพ่ือให้เช่ำซ้ือ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,293  25,793  -  - 

ซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 357  101  357  101 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 
31 มีนาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 
31 มีนาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,399  1,481  -  - 

ลูกหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  228  305 
เงินทดรองจ่ำย        
บริษทัยอ่ย -  -  4,689  4,988 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น        
บริษทัยอ่ย (ดอกเบ้ียร้อยละ 2.875 ร้อยละ 6 
และร้อยละ 9 ต่อปีในปี 2564 และร้อยละ 
2.875 ถึงร้อยละ 3.875 ร้อยละ 6 และร้อยละ 
9 ต่อปีในปี 2563) -  -  338,772  449,420 
รวม -  -  343,689  454,713 

เจ้ำหนีแ้ละเงินกู้ยืมระยะส้ัน        
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย        
บริษทัยอ่ย -  -  1,483  1,428 
เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  69  - 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 
31 มีนาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 
31 มีนาคม 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย        
บริษทัยอ่ย -  -  11,842  11,261 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,360  1,117  1,090  835 
รวม 1,360  1,117  12,932  12,096 
เจ้ำหนีซ้ื้อทรัพย์สิน        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  273  -  273 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย (ดอกเบ้ียร้อยละ 2.875 ต่อปีในปี 
2564 และร้อยละ 2.875 ถึงร้อยละ 3.875 ต่อปี
ในปี 2563) -  -  609,190  590,190 
กรรมการ (ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี) 8,649  36,000         -              -      
รวม 8,649  36,000  609,190  590,190 
รวม 10,009  37,390  623,674  603,987 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,804  41,401  47,804  41,401 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,250  2,700  2,250  2,700 
รวม 50,054  44,101  50,054  44,101 
 
เงินให้กูย้มืและเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 มีนาคม 2564 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

       

กรรมการ 36,000         -       27,351  8,649 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 มีนาคม 2564 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย        
Suosdey Finance PLC. 157,181         -              -       157,181 
Sabaidee Leasing Co., Ltd. 144,000         -       77,648  66,352 
บริษทั ชยภาค จ ากดั 121,000  1,000  34,000  88,000 
Mingalaba Thitikorn 
Microfinance Co., Ltd. 27,239         -              -           27,239 
รวม 449,420  1,000  111,648  338,772 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย        
บริษทั ซี.วี.เอ จ ากดั 590,190  32,000  13,000  609,190 

 
บริษทัเป็นผูค้  ้าประกนั (1) วงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยส์องแห่งของ Suosdey Finance 
PLC. จ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีการเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ประมาณ 2.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา) และวงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยส์ามแห่งของบริษทัย่อยดงักล่าว
รวมจ านวน 34.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีการเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ประมาณ 18.6 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา) และ (2) วงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของ Sabaidee 
Leasing Co., Ltd. จ านวน 17,000 ลา้นกีบ (ตามสัดส่วนการถือหุน้) (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีการเบิกเงินกูย้มืดงักล่าว
แลว้ทั้งจ านวน) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั  
 
นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั
เป็นผู ้ค  ้ าประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหน่ึงของ Suosdey Finance PLC. จ านวน 10 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ยงัไม่มีการเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวและไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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4. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือกำรประกอบอำชีพ และลูกหนีไ้มโครไฟแนนซ์ - สุทธิ 
 

 

 
 
 
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ งบการเงินรวม (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   
   ก าหนดช าระ      ก าหนดช าระ   
 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 5,938,388  3,793,665  2,144,723  6,294,782  4,077,800  2,216,982 
ดอกผลคา้งรับ 59,241  59,241  -  68,363  68,363  - 
หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (  1,542,138)  (  1,079,232)  (   462,906)  (  1,575,736)  (  1,135,299)  (   440,437) 
สุทธิ 4,455,491  2,773,674  1,681,817  4,787,409  3,010,864  1,776,545 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (     494,116)  (     363,376)  (   130,740)  (     518,821)  (     365,539)  (   153,282) 
สุทธิ 3,961,375  2,410,298  1,551,077  4,268,588  2,645,325  1,623,263 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   
   ก าหนดช าระ      ก าหนดช าระ   
 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 4,176,447  2,628,710  1,547,737  4,543,392  2,923,163  1,620,229 
ดอกผลคา้งรับ 40,482  40,482  -  48,792  48,792  - 
หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (  1,132,999)  (    772,429)  (    360,570)  (  1,191,670)  (    837,735)  (    353,935) 
สุทธิ 3,083,930  1,896,763  1,187,167  3,400,514  2,134,220  1,266,294 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (    433,712)  (    313,853)  (    119,859) 

 

(    458,723)  (    320,604)  (    138,119) 
สุทธิ 2,650,218  1,582,910  1,067,308  2,941,791  1,813,616  1,128,175 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามประเภทการจดัล าดบัขั้นไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 3,420,530 

 
3,592,232 

 
2,219,836 

 
2,351,934 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 656,460 

 
758,239 

 
565,953 

 
694,741 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Credit-impaired) 378,501 

 
436,938 

 
298,141 

 
353,839 

รวม 4,455,491  4,787,409  3,083,930  3,400,514 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (    494,116) 

 
(    518,821) 

 
(   433,712) 

 
(   458,723) 

สุทธิ 3,961,375  4,268,588  2,650,218  2,941,791 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ตามแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของธุรกิจ Consumer Finance ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด
ร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในปี 2547 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัสามารถบงัคบัเอา
หลกัประกนัซ่ึงไดแ้ก่ รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์คืนจากลูกหน้ีไดบ้างส่วน ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีค่า
เผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 11.09 (ร้อยละ 14.06 ส าหรับเฉพาะ
บริษทั) ของยอดรวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือก่อนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
และร้อยละ 12.81 (ร้อยละ 13.83 ส ำหรับเฉพำะบริษทั) ของยอดรวมลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม (ดูหน้า 19) ก่อนหักค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม งบการเงินรวม (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   
   ก าหนดช าระ      ก าหนดช าระ   
 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 288,651  235,582  53,069  347,098  281,313  65,785 
หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     6,163)  (     3,827)  (    2,336)  (     6,823)  (     5,036)  (    1,787) 
สุทธิ 282,488  231,755  50,733  340,275  276,277  63,998 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น (   36,196)  (   33,093)  (    3,103)  (   42,561)  (   38,669)  (    3,892) 
สุทธิ 246,292  198,662  47,630  297,714  237,608  60,106 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   
   ก าหนดช าระ      ก าหนดช าระ   
 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 262,378  225,513  36,865  323,672  270,820  52,852 
หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     1,677)  (      1,667)  (        10)  (     3,169)  (      3,074)  (        95) 
สุทธิ 260,701  223,846  36,855  320,503  267,746  52,757 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น (   36,067)  (    33,002)  (   3,065)  (   42,259)  (    38,401)  (   3,858) 
สุทธิ 224,634  190,844  33,790  278,244  229,345  48,899 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแยกตามประเภทการจดัล าดบัขั้นไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 206,090 

 
251,130 

 
186,082 

 
233,330 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 47,908 

 
51,303 

 
46,755 

 
50,213 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Credit-impaired) 28,490 

 
37,842 

 
27,864 

 
36,960 

รวม 282,488  340,275  260,701  320,503 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (    36,196) 

 
(      42,561) 

 
(      36,067) 

 
(     42,259) 

สุทธิ 246,292  297,714  224,634  278,244 

 
ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมตามท่ีแสดงขา้งต้นครบก าหนดช าระเป็นรายเดือนด้วยจ านวนเงินเดือนละเท่าๆ กัน ทั้ งน้ี ลูกหน้ี
ดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะของสัญญาท่ีมีความเก่ียวโยงและต่อเน่ืองกนักบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ี Nano Finance แยกตามประเภทการจดัล าดบัขั้นไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต (Performing) 41,010 

 
24,076 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต (Under-performing) 15 

 
15 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Credit-impaired) 39  38 
รวม 41,064  24,129 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (      446) 

 
(      270) 

สุทธิ 40,618  23,859 
 
 
 
 
 
 

ลูกหน้ี Nano Finance งบการเงินรวม (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   
   ก าหนดช าระ      ก าหนดช าระ   
 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 51,946  37,276  14,670  30,983  21,058  9,925 
หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (  10,882)  (   9,142)  (   1,740)  (   6,854)  (   5,580)  (   1,274) 
สุทธิ 41,064  28,134  12,930  24,129  15,478  8,651 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ส าหรับผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (       446)  (      316)  (      130)  (      270)  (      183)  (        87) 
สุทธิ 40,618  27,818  12,800  23,859  15,295  8,564 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีไมโครไฟแนนซ์แยกตามประเภทการจดัล าดบัขั้นไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต (Performing) 1,058 

 
974 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต (Under-performing) 38 

 
196 

รวม 1,096  1,170 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (      18) 

 
(      48) 

สุทธิ 1,078  1,122 
 
 
 
  

ลูกหน้ีไมโครไฟแนนซ ์ งบการเงินรวม (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   
   ก าหนดช าระ      ก าหนดช าระ   
 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม 1,229  1,229  -  1,319  1,319  - 
หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     133)  (     133)  -  (     149)  (     149)  - 
สุทธิ 1,096  1,096  -  1,170  1,170  - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ส าหรับผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (       18)  (       18)  -  (       48)  (       48)  - 
สุทธิ 1,078  1,078  -  1,122  1,122  - 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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5. สินทรัพย์รอกำรขำย - สุทธิ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ยอดคงคา้งไม่เกินหน่ึงปี 62,645  81,379  61,945  80,891 
ยอดคงคา้งเกินหน่ึงปี 1,758  4,479  1,758  4,479 
รวม 64,403  85,858  63,703  85,370 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (  20,551)  (  28,892)  (  20,342)  (  28,746) 
สุทธิ 43,852  56,966  43,361  56,624 

 
6. หุ้นกู้ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 
 

วนัที่ออกหุ้นกู ้/ ปีท่ีไถ่ถอน 

  
ช่วงเวลาจ่าย
ดอกเบ้ีย 

  
อตัราดอกเบ้ีย
ต่อปี (ร้อยละ) 

  
จ านวนหน่วย 

(หน่วยละ 1,000 บาท) 

 พนับาท 
31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม 

2563 
23 กุมภาพนัธ์ 2561 / 2564  ทุกคร่ึงปี  2.27  600,000  -  600,000 
5 กนัยายน 2561 / 2564  ทุกไตรมาส  2.64    70,000  70,000  70,000 
19 กรกฎาคม 2562 / 2565  ทุกคร่ึงปี  2.70       400,000  400,000  400,000 
รวม        470,000  1,070,000 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      (   70,000)  (   670,000) 
สุทธิ        400,000  400,000 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 7,450 ลา้นบาทซ่ึงไดรั้บ
อนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนกนัยายน 2560 เมษายน 2561 และเมษายน 2562 
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของการออกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวซ่ึ้งรวมถึงการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 เท่าส าหรับงบการเงินประจ าปีเฉพาะบริษทั 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

                  24  

7. ภำษเีงินได้ 
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ภาษีเงินไดท่ี้ค านวณจากก าไรทางบญัชี 26,925  25,497  17,684  6,737 
ผลกระทบจากรายการท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 6,812  36,825  2,344  35,044 
ผลกระทบจากการใชป้ระโยชนข์องผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษียกมา (       223)  (       1,298)  -  - 
ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษี
ไดเ้พ่ิมเติม (  14,447)  (       3,392)  (   12,983)  (    3,282) 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัท่ีค านวณจากก าไรทางภาษี 19,067  57,632  7,045  38,499 
ภาษีเงินไดข้องรายการขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -  1,062  -  913 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมขึ้น) - สุทธิ 17,129  (     34,296)  15,906  (  33,621) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 36,196  24,398  22,951  5,791 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจ านวนเงินประมาณ 22.9 
ลา้นบาท โดยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวจะใชเ้ป็นเครดิตภาษีไดใ้นระหวา่งปี 2564 ถึง 2567 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี        
ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        
ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี (รายไดท้างภาษี)        
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับผลขาดทุนดา้น        
      เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 101,433  108,234  93,958  100,199 
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการ

ขาย 4,110  5,779  4,068  5,749 
- หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน        
      หลงัออกจากงาน 2,794  6,351  2,334  5,216 
- หน้ีสิน (สินทรัพย)์ ตามสัญญาเช่า - สุทธิ (    2,661 )  2,441  (    2,661 )  2,441 
รวม 105,676  122,805  97,699  113,605 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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8. หนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,891  36,625  26,081  30,919 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 585  733  519  636 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 147  169  130  143 
ขาดทนุจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  5,312  -  4,566 
ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 732  6,214  649  5,345 
ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายช าระในระหว่างงวด (18,505)  (11,881)  (15,059)  (11,334) 
หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 14,118  30,958  11,671  24,930 

 
สมมติฐานท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการค านวณหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามท่ีแสดงขา้งตน้มีดงัน้ี 
- อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.50 และ 2.10 ต่อปี   
- อตัราการขึ้นเงินเดือน  ร้อยละ 5.90 และ 6.74 ต่อปี  
- อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 67 ต่อปี และ 0 ถึงร้อยละ 22 ต่อปี  

 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ในปี 2563 ในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 
(1) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจ านวนเงินประมาณ 3,707 พนับาท (2) ขาดทุนจากการ
ปรับปรุงประสบการณ์เป็นจ านวนเงินประมาณ 2,589 พนับาทและ (3) ก าไรจากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานเชิง
ประชากรศาสตร์เป็นจ านวนเงินประมาณ 984 พนับาท 
 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัขา้งต้นในปี 2563 ในงบการเงินเฉพาะบริษทั
ประกอบดว้ย (1) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจ านวนเงินประมาณ 3,307 พนับาท (2) 
ขาดทุนจากการปรับปรุงประสบการณ์เป็นจ านวนเงินประมาณ 2,159 พนับาทและ (3) ก าไรจากการเปล่ียนแปลงของ
สมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็นจ านวนเงินประมาณ 900 พนับาท  
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีส าคญัขา้งต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานซ่ึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการค านวณของนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน้ีสินอาจเพ่ิมขึ้น (ลดลง) จากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีส าคญั (พนับาท) 
  หากสมมติฐานเพ่ิมขึ้น  หากสมมติฐานลดลง 

สมมติฐานท่ีส าคญั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
อตัราคิดลด  
(เพ่ิมขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)  

 
( 1,146)  

 
( 1,027)  

 
1,218  

 
1,091 

อตัราการขึ้นเงินเดือน  
(เพ่ิมขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)  

 
1,447  

 
1,294  

 
( 1,372)  

 
( 1,228) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 
(เพ่ิมขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)  

 
( 3,387)  

 
( 3,039)  

 
3,808  

 
3,457 

 

9. ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูก
น าเสนอให้กบัผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีส่วนงานด าเนินงานหลกั (ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีรายงานเป็นการภายใน) ในเชิง
ผลิตภณัฑเ์พียงส่วนงานเดียวคือ การใหเ้ช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไป ในขณะท่ีธุรกรรมการ
ใหกู้ย้มืเงินและ Nano Finance / Microfinance แก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปนั้นมีสัดส่วนท่ีไม่เป็นสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปริมาณและกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานเชิงผลิตภณัฑ์และ
ลูกคา้รายใหญ่ไวใ้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานด าเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 2564  2563 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
รายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือ 269,108  98,021  367,129  470,535  130,878  601,413 
รายไดอ้ื่นๆ 168,647  2,953  171,600  137,972  1,548  139,520 
รวมรายได ้ 437,755  100,974  538,729  608,507  132,426  740,933 
รวมค่าใชจ่้าย (  359,716)  (   80,504)  (  440,220)  ( 574,095)  (  70,261)  ( 644,356) 
ก าไรส าหรับงวด 78,039  20,470  98,509  34,412  62,165  96,577 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
สินทรัพยร์วมตามส่วนงาน 5,543,863  1,252,420  6,796,283  5,986,519  1,370,307  7,356,826 
หน้ีสินรวมตามส่วนงาน 824,181  494,412  1,318,593  1,435,517  565,027  2,000,544 

 
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ - ต่างประเทศ 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 2564  2563 
ในประเทศกมัพูชา 78,074  102,324 
ในประเทศลาว 19,947  28,554 
รวม 98,021  130,878 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใด ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยในประเทศกัมพูชา ลาวและพม่ามีสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 24.5 ลา้นบาท 2 ลา้นบาทและ 0.15 ลา้นบาท ตามล าดบั แสดงไวใ้นงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 : 23.9 ลา้นบาท 2.1 ลา้นบาทและ 0.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
 
รายไดอ่ื้น ๆ จ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (ซ่ึงเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศ) ไดร้วมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ท่ี
มิใช่ส่วนของกิจกรรมหลกัทางธุรกิจซ่ึงรายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายการดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 2564  2563 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 61,348  78,999 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
 
รายไดอ่ื้น ๆ ระหว่างส่วนงานจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (เรียกเก็บจากส่วนงานในประเทศไปยงัส่วนงานต่างประเทศ) 
ก่อนการตดัรายการเพื่อจดัท างบการเงินรวมมีดงัน้ี 
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  พนับาท 
 2564  2563 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 7,908  8,339 
ดอกเบ้ียรับ 4,719  6,282 
รวม 12,627  14,621 

 
10. ภำระผูกพนัตำมสัญญำบริกำรระยะยำว 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารเพื่อใชเ้ป็น
ส านกังานและสาขาโดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าบริการดงัน้ี 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

(ลา้นบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13.4 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 9.9 
รวม 23.3 
 
11. กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ 
 
บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้ง
และสามารถเปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเคยรายงานไว ้การจดัประเภทรายการบญัชีใหม่มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 
ยอดตามท่ี 

จดัประเภทใหม่ 
 ยอดตามท่ี 

เคยรายงานไว ้
 ยอดตามท่ี 

จดัประเภทใหม่ 
 ยอดตามท่ี 

เคยรายงานไว ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,813,140  2,213,140  1,531,513  1,931,513 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินฝาก
ประจ ากบัธนาคาร 400,000  -  400,000  - 



บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ (ต่อ) 
วันท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 (สอบทำนแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 
 

                  30  

12. มูลค่ำยุติธรรม 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั (ไม่รวมถึงรายการท่ีฝ่ายบริหารเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีไม่ไดแ้ตกต่างอย่างมีสาระส าคญั
กบัมูลค่ายุติธรรม) ซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 
ธนัวาคม 2563 มีมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม (ลา้นบาท)   
รายการในงบการเงิน  2564  2563  ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  4,865.6  5,173.8  ขอ้มูลระดบั 3 

(กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียในทอ้งตลาดส าหรับ

ลกัษณะสินเช่ือท่ีใกลเ้คียงกนั) 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม  236.5  284.7  

 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท)   

รายการในงบการเงิน  2564  2563  ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  3,405.0  3,724.0  ขอ้มูลระดบั 3 

(กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาดส าหรับ
ลกัษณะสินเช่ือท่ีใกลเ้คียงกนั) 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม  217.6  267.5  

 
13. ข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อน 
 
ในช่วงปลายปี 2563 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชาได้ถูกตรวจสอบและประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับช่วงเดือนมกราคม 2561 
ถึงพฤษภาคม 2563 ซ่ึงผลการตรวจสอบพบว่าบริษทัย่อยน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดเน่ืองจากการ
ตีความขอ้เทจ็จริงของสัญญาเงินให้กูยื้มแก่ลูกคา้ท่ีคลาดเคล่ือนซ่ึงไม่ตรงกบัการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผล
ให้บริษทัยอ่ยถูกประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมถึงเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมยอ้นหลงั ทั้งน้ี เพื่อให้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมของ
แต่ละงวดบญัชีสามารถเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริงกบังวดปัจจุบนัท่ีน าเสนอ ผลกระทบส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 จึงไดถู้กน าไปถือเสมือนว่ามีการตีความท่ีไม่คลาดเคล่ือนและถูกน าไปปรับกระทบ (Revise) ขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลรวมส าหรับงวดดงักล่าวท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบดงัน้ี 
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  งบการเงินรวม (พนับาท) 

ผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้ง  
ยอดตามท่ีเคย
รายงานไว ้  

รายการ 
ปรับกระทบ -  
เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  

ยอดหลงั 
ปรับกระทบ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  396,872  6,605  403,477 
ก าไรส าหรับงวด  103,182  (  6,605)  96,577 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  90,157  (  6,605)  83,552 
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  100,633  (  6,605)  94,028 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  87,608  (  6,605)  81,003 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.201  (  0.013)  0.188 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม       
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  3,841,365  (38,781)  3,802,584 
ก าไรส าหรับงวด  100,633  (  6,605)  94,028 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  (     4,250)  -  (     4,250) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  96,383  (  6,605)  89,778 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563  3,937,748  (45,386)  3,892,362 
งบกระแสเงินสดรวม       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน - เพ่ิมขึน้ (ลดลง)  
ก าไรส าหรับงวด 

 
103,182 

 
(  6,605) 

 
96,577 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น  (  23,640)  6,605  (  17,035) 

 
14. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมจัดหาเงิน
และกิจกรรมลงทุนดงัน้ี 
 
1) การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.42 บาทเป็นเงินรวม 210 ลา้น

บาทโดยก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
 
2) การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางประการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสัดส่วนการถือหุ้นส าหรับการเขา้ซ้ือกิจการของ

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงซ่ึงด าเนินธุรกิจ Microfinance ในประเทศพม่ำ 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อย
เพื่อประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัโดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 3 ลา้นบาท 
 
15. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
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