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บริษัท เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้ งขึ้ นใน                  

ประเทศไทย  บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน

จาํกัด เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และได้เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลท.”) เ ม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนท่ีเลขท่ี  59 สิริ แคมปัส อาคารดี ชั้ น 2                              

ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

บริษทัประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพ บริษทัมีบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัและ

ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจการจัดการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัและธุรกิจลงทุน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทําและแสดงรายการในงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เ ร่ือง การรายงานทางการเงิน                     

ระหว่างกาล โดยบริษทัเลือกนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมาย ข้อมูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้นโยบายการบญัชีเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั ดงัน้ี 

สินทรัพยดิ์จิทลั 

กลุ่มบริษทัในฐานะนายหนา้ - ผูค้า้สินทรัพยดิ์จิทลั แสดงมูลค่าสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีไดม้าโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อขายในอนาคตอนัใกลด้ว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย โดยการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมหัก

ตน้ทุนในการขายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้น 

นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

เงินสด เงินฝากระยะส้ัน และตัว๋เงินระยะส้ัน     

   ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 1,515,939,885 1,125,742,335 1,196,238,907 682,703,272 

หกั: เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้* (8,016,588) (89,780)      - - 

รวม 1,507,923,297 1,125,652,555 1,196,238,907 682,703,272 

(* ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็นสินทรัพย์

และหน้ีสินในงบการเงิน) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีมียอดเงินลงทุนคงเหลือท่ีโอนไปฝากไวก้ับบริษัท

หลกัทรัพย ์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมีโก ้จาํกดั”) ตามสัญญาการ

ฝากและดูแลทรัพย์สินคงค้างของลูกค้ามีจํานวน 376 บัญชี โดยลูกค้าดังกล่าวมีเงินฝากเพื่อซ้ือขาย

หลกัทรัพยจ์าํนวน 4.54 ลา้นบาท และหุน้มูลค่า 36.74 ลา้นบาท 

4. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหน้ีตามสัญญาขายฝาก - สุทธิดอกเบ้ีย                                  

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 83,188,524 78,984,973 - - 

เงินให้กูยื้มอ่ืน 15,000,000 84,025,000 15,000,000 84,025,000 

รวม 98,188,524 163,009,973 15,000,000 84,025,000 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

5.1 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 13,966,196 14,230,351 13,966,196 14,230,351 

หน่วยลงทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,354,468,098 6,698,860,545 5,354,468,098 6,698,860,545 

รวม 5,368,434,294 6,713,090,896 5,368,434,294 6,713,090,896 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย     

ตัว๋แลกเงิน 80,000,000 93,156,164 80,000,000 93,156,164 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 698,366,667 - 698,366,667 - 

รวม 778,366,667 93,156,164 778,366,667 93,156,164 

รวม 6,146,800,961 6,806,247,060 6,146,800,961 6,806,247,060 

.25  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั ดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 42,500,620 40,625,620 42,500,620 40,625,620 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ - 1,176,350 - 1,176,350 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 19,981,874 19,988,889 19,981,874 19,988,889 

อ่ืน ๆ 484,337,766 251,661,172 484,337,766 251,661,172 

รวม 546,820,260 313,452,031 546,820,260 313,452,031 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน            

เบ็ดเสร็จอ่ืน     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 9,048,864 10,759,320 9,048,864 10,759,320 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 6,646,704 8,783,477 6,646,704 8,783,477 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 75,000,125 - 75,000,125 - 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 425,044,267 303,370,344 425,044,175 303,370,252 

อ่ืน ๆ 70,963,004 67,823,676 70,963,004 67,823,676 

รวม 586,702,964 390,736,817 586,702,872 390,736,725 

รวม 1,133,523,224 704,188,848 1,133,523,132 704,188,756 
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ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามี

ความตั้ งใจถือเงินลงทุนระยะยาว ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564                     

กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวซ่ึงยงัถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเป็นจาํนวน 

0.16 ลา้นบาท และ 1.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 0.16 ลา้นบาท และ 1.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

5.3 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัไมมี่การตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุน

ท่ีกําหนดให้ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบัญชี อย่างไรก็ตาม                     

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีการตดัรายการเงินลงทุนดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม                      

ณ วนัท่ีมีการ                          

ตดัรายการ เงินปันผลรับ 

กาํไร (ขาดทุน)  

จากการตดัรายการ 

(สุทธิภาษีเงินได)้ 

เหตุผลในการ                 

ตดัรายการ 

รายการที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี:     

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอม็ คอมเมอร์เชียล โกรท 379,640 234,130 (216,288) ขาย 

บริษทั ผลิต - ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 28,600 407,327 (72,166) ขาย 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 93,504,261 833,250 33,086,361 ขาย 

บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 16,806,223 - (14,135,966) ขาย 

 110,718,724 1,474,707 18,661,941  

6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยซ่ึ์งทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ีมี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิต ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- อยูร่ะหว่างดาํเนินคดี 21,774,206 26,674,206 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (21,774,206) (26,674,206) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ - - 
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7. เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีของบริษทัย่อยจดัชั้นเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิต              

เม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  116,704,471 125,738,756 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,069,757 4,590,002 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 124,774,228 130,328,758 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (11,666,580) (8,238,763) 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 113,107,648 122,089,995 

8. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียง                 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของ            

ความเส่ียง                    

ดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ 

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต

เมื่อซ้ือหรือ                     

เมื่อเกิดรายการ รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์      

ยอดตน้งวด - - 26,674,206 - 26,674,206 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด - - (4,900,000) - (4,900,000) 

ยอดปลายงวด - - 21,774,206 - 21,774,206 

      

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี      

ยอดตน้งวด - - - 8,238,763 8,238,763 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด - - - 3,427,817 3,427,817 

ยอดปลายงวด - - - 11,666,580 11,666,580 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น           

อยา่งมีนยัสาํคญัของ            

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการดอ้ยค่า             

ดา้นเครดิต รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

ยอดตน้งวด - - 26,674,206 26,674,206 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด - - (4,900,000) (4,900,000) 

ยอดปลายงวด - - 21,774,206 21,774,206 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

9.1 รายละเอยีดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน

ประเทศไทย ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                       

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัทร่วม       

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั                   

(เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้

จาํกดั”) 

49.71 49.71 1,244 1,244 1,428 1,528 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 26.00 26.00 26 26 10 10 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 30.00 30.00 218 218 193 189 

บริษทั ดิ อพั แรงค ์จาํกดั 61.54 - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม   1,488 1,488 1,631 1,727 

 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลรับสาํหรับ          

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัทย่อย       

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั 100.00 100.00 408 408 - - 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั 100.00 100.00 25 25 - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั 100.00 100.00 475 475 - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั 100.00 100.00 1 1 - - 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลดิ้ง จาํกดั 100.00 100.00 44 44 - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 1 จาํกดั 100.00 100.00 1 1 - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 2 จาํกดั 100.00 100.00 1 1 - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 3 จาํกดั 100.00 100.00 1 1 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย   956 956 - - 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า   (221) (221) - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ   735 735 - - 

บริษัทร่วม       

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั              

(เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้

จาํกดั”) 

49.71 49.71 1,244 1,244 192 62 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 26.00 26.00 26 26 - - 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 30.00 30.00 218 218 - - 

บริษทั ดิ อพั แรงค ์จาํกดั 61.54 - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม   1,488 1,488 192 62 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ   2,223 2,223 192 62 

ในระหว่างงวด บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั ดิ อพั แรงค์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 

23.08 และร้อยละ 38.46 เป็นจาํนวนเงินรวม 103,976 บาท ทั้งน้ี บริษทัมีสิทธิออกเสียงตามเง่ือนไขใน

สัญญาผูถื้อหุน้เป็นจาํนวนร้อยละ 41.18 
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9.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจาก                

การลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                    

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น                                                      

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย 

เอก็ซ์สปริง จาํกดั                            

(เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์

กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั”) 

39 53 (8) (6) - - 

บริษทั เซนติเมนทลั  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- (2) - - - - 

บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 2 (4) - - - - 

บริษทั ดิ อพั แรงค ์จาํกดั - - - - - - 

รวม 41 47 (8) (6) - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                    

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น                                                      

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย 

เอก็ซ์สปริง จาํกดั                            

(เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์

กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั”) 

103 121 (10) (4) 192 62 

บริษทั เซนติเมนทลั  

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

- (2) - - - - 

บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 4 (2) - - - - 

บริษทั ดิ อพั แรงค ์จาํกดั - - - - - - 

รวม 107 117 (10) (4) 192 62 

 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนและเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัร่วม คาํนวณจากงบการเงินซ่ึงไดจ้ดัทาํขึ้น

โดยฝ่ายบริหารของกิจการดงักล่าว ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่มีความแตกต่าง

อยา่งเป็นสาระสาํคญั หากงบการเงินดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565              

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 130,641,264 1,397,100 

เพ่ิมขึ้น   10,727,462 818,166 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (3,649,001) (74,818) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 137,719,725 2,140,448 
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11. ทุนเรือนหุ้น  

 การเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ                      

ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั    

 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น) (บาท) 

XPG-W4 68,256,184 451,924,179 0.815 368,318,207 

 รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทั มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

    ส่วนเกินมูลค่า 

  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุ้นสามญั 

  (หุ้น) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,903,435,664 4,451,717,832 5,991,136,245 

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 451,924,179 225,962,090 142,356,117 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 9,355,359,843 4,677,679,922 6,133,492,362 

12. ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล (296,988) - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,254,082 (521,376) 1,254,082 (521,376) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                                         

งบกําไรหรือขาดทุน 957,094 (521,376) 1,254,082 (521,376) 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,352,926) 46,209 (1,352,926) 46,209 
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 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล (589,008) - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,075,487 2,054,711 3,075,487 2,054,711 

รายได้ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรหรือขาดทุน 2,486,479 2,054,711 3,075,487 2,054,711 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,043,911) 3,236,961 (1,043,911) 3,236,961 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดก้บัผลคณูของกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชี

กบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สามารถแสดง

ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (94,926,144) 14,750,309 (113,633,111) (8,747,169) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     

      คูณอตัราภาษี 18,985,229 (2,950,062) 22,726,622 1,749,434 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบญัชี     

       แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทางภาษี 3,614,061 4,761,354 (127,332) 61,858 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 677,482 (338,746) 974,470 (338,746) 

ผลขาดทนุทางภาษีสะสมคาดว่าจะไม่ไดใ้ช ้ (22,319,678) (1,993,922) (22,319,678) (1,993,922) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จ  957,094 (521,376) 1,254,082 (521,376) 
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  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (134,544,362) 62,581,653 11,456,008 53,004,483 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     

      คูณอตัราภาษี 26,908,872 (12,516,331) (2,291,202) (10,600,897) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบญัชี     

       แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทางภาษี 8,773,401 13,587,405 37,973,475 11,671,971 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9,660,601) (448,164) (9,071,593) (448,164) 

ผลขาดทนุทางภาษีสะสมใชไ้ป (คาดว่าจะไม่ไดใ้ช)้ (23,535,193) 1,431,801 (23,535,193) 1,431,801 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จ  2,486,479 2,054,711 3,075,487 2,054,711 

13. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบั

จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน

ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 กาํไร (ขาดทุน)                      

สาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (ลา้นหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (94) 14 9,240 1,654 (0.010) 0.009 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

XPG-W4 - - 1,155 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั                                                         

สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั (94) 14 10,395 1,654 (0.009) 0.009 

       

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ขาดทุนสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั ขาดทุนต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (ลา้นหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ขาดทุนสุทธิ (112) (9) 9,240 1,654 (0.012) (0.006) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

XPG-W4 - - 1,155 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

ขาดทุนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั                                                         

สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั (112) (9) 10,395 1,654 (0.011) (0.006) 
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 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม 

 กาํไร (ขาดทุน)                      

สาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (ลา้นหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (132) 65 9,240 1,654 (0.014) 0.039 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

XPG-W4 - - 1,155 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั                                                         

สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั (132) 65 10,395 1,654 (0.013) 0.039 

 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (ลา้นหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรสุทธิ 15 55 9,240 1,654 0.002 0.033 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

XPG-W4 - - 1,155 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั                                                                 

สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 15 55 10,395 1,654 0.001 0.033 
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14.  รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัในนโยบายการกาํหนดราคา

ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งท่ีสาํคญัระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

บริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั      

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหาร                 

โดยบริษทัยอ่ย 5,407,875,884 6,876,147,260 5,407,875,884 6,876,147,260 

ลูกหน้ีอื่น - - 4,420 3,555 

ค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย - - 1,123,170 1,978,636 

เจา้หน้ีอื่น - - 32,100 - 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซส์ปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั      

เงินให้กูย้ืม - - 75,000,000 75,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 174,658 667,808 

บริษทั เอก็ซส์ปริง ดิจิทลั จาํกดั      

ลูกหน้ีอื่น - - 21,290 - 

บริษทั เอก็ซส์ปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั      

เงินให้กูย้ืม - - 5,000,000 5,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 140,411 16,438 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั     

เงินให้กูย้ืม - - 50,000,000 50,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 2,013,699 773,973 

บริษัทร่วม     

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั                       

(เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมีโก ้จาํกดั”)     

เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 6,553,223 6,565,965 6,553,223 6,565,965 

เจา้หน้ีอื่น 94,414 175,236 62,384 109,776 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)     

ค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งรับ 103,553 - - - 

เงินกูย้ืมระยะยาว 75,000,000 75,000,000 - - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 963,123 501,945 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 15,176 - - 
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ในระหวา่งงวด บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

บริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั      

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 1,290,000 1,290,000 

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 1,114,344 219,375 

รายไดอ้ื่น - - 65,236 18,248 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล - - 3,670,475 33,647 

ค่าบริการจดัการ - - 96,300 - 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซส์ปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 924,658 327,397 

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 210,000 - 

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 139,293 - 

รายไดอ้ื่น - - 4,491 - 

บริษทั เอก็ซส์ปริง ดิจิทลั จาํกดั      

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 1,410,000 1,410,000 

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 1,983,069 - 

รายไดอ้ื่น - - 64,427 - 

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมอื่น - - - 2,196,849 

บริษทั เอก็ซส์ปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 62,329 142,055 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 623,288 - 

บริษัทร่วม     

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั                                                                

(เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมีโก ้จาํกดั”) 

    

รายไดค้่าเช่า - 27,011 - - 

ค่าบริการจดัการและค่าธรรมเนียมอื่น 133,804 1,166,537 133,804 1,150,304 

ค่าใชจ่้ายอื่น 95,616 227,413 32,352 108,344 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)     

รายไดค้่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล 307,516 - - - 

ดอกเบ้ียจ่าย 231,863 - - - 

ค่าเช่าจ่าย 4,411,965 - 4,411,965 - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 108,685 - 57,886 - 
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  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

บริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั      

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 2,580,000 2,580,000 

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 1,930,365 438,750 

รายไดอ้ื่น - - 70,898 26,547 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล - - 7,959,161 172,584 

ค่าบริการจดัการ - - 192,600 - 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซส์ปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 1,859,589 327,397 

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 420,000 - 

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 232,155 - 

    รายไดอ้ื่น - - 4,491 - 

บริษทั เอก็ซส์ปริง ดิจิทลั จาํกดั      

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 2,820,000 2,820,000 

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 3,305,115 - 

รายไดอ้ื่น - - 64,427 - 

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมอื่น - - - 4,699,589 

บริษทั เอก็ซส์ปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 123,973 142,055 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 1,239,726 - 

บริษัทร่วม     

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปริง จาํกดั                                                       

(เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมีโก ้จาํกดั”) 

    

เงินปันผลรับ - - 191,914,384 61,824,768 

รายไดค้่าเช่า 9,004 54,023 - - 

ค่าบริการจดัการและค่าธรรมเนียมอื่น 428,109 1,475,901 428,107 1,429,627 

ค่าใชจ่้ายอื่น 209,019 514,136 77,472 286,367 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)     

รายไดค้่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล 393,649 - - - 

ดอกเบ้ียจ่าย 461,178 - - - 

ค่าเช่าจ่าย 7,635,135 - 7,353,275 - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 185,489 - 85,706 - 
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14.1 เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระหว่างกัน            

ซ่ึงเป็นเงินใหกู้ย้มืแบบไม่มีหลกัประกนั ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                   

 1 มกราคม 2565 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง                 

เอ เอม็ ซี จาํกดั 75,000,000 - - 75,000,000 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลดิ้ง จาํกดั 50,000,000 - - 50,000,000 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั 5,000,000 - - 5,000,000 

รวม 130,000,000 - - 130,000,000 

14.2 เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีรายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระหว่างกัน

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม                                   

 1 มกราคม 2565 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2565 

เงินกู้ยืมอ่ืน     

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 75,000,000 - - 75,000,000 
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14.3 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,096,779 6,459,602 2,854,115 4,051,167 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 271,058 298,779 35,662 169,436 

รวม 9,367,837 6,758,381 2,889,777 4,220,603 

 

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,370,244 14,207,217 6,777,625 8,101,283 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 812,115 608,308 71,323 338,872 

รวม 19,182,359 14,815,525 6,848,948 8,440,155 
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14.4 สัญญาท่ีสําคัญกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสัญญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 33.4 ในงบการเงินรวมประจาํปี 2564 ยกเวน้รายการ

ดงัต่อไปน้ี 

14.4.1 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัทาํสัญญากับบริษทั แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) เพื่อเช่าพื้นท่ี 

ระยะเวลาการเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2568 โดยบริษทัจ่ายค่าเช่า

และค่าบริการเดือนละ 1,470,655 บาท  

14.4.2 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั                   

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพื่อให้เช่าช่วงพื้นท่ีสํานักงาน ระยะเวลาการเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 

ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2568 โดยบริษทัจะไดรั้บค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 371,448 บาท 

14.4.3 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัทาํสัญญากับบริษทั บริหารสินทรัพย ์เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี 

จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยเพื่อให้เช่าช่วงพื้นท่ีสํานักงาน ระยะเวลาการเช่านับตั้ งแต่วันท่ี                                 

1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2568 โดยบริษทัจะได้รับค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 

46,431 บาท 

14.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

เพื่อให้เช่าช่วงพื้นท่ีสํานักงาน ระยะเวลาการเช่านับตั้ งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวนัท่ี                             

31 มกราคม 2568 โดยบริษทัจะไดรั้บค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 661,023 บาท 

15. ภาระผูกพนักบักจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับ

อุปกรณ์สาํนกังานและค่าบริการอ่ืน ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภายใน 1 ปี 3,809 1,693 3,742 263 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,931 1,280 5,897 - 

รวม 9,740 2,973 9,639 263 
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16. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั

กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ    

สินทรัพย ์ 

ดิจิทลั 

ธุรกิจ               

บริหาร

สินทรัพย ์

ธุรกิจ                 

การลงทุน        

และอ่ืนๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 38,670 569 15,038 2,111 (78,321) (21,933) 

รายไดท้ั้งส้ิน 38,670 569 15,038 2,111 (78,321) (21,933) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน             

ตามส่วนงาน 38,670 (14,549) (12,789) (1,294) (78,321) (68,283) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

รายไดอ่ื้น      3,316 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร      (29,959) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้      957 

ขาดทุนสุทธิ       (93,969) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ    

สินทรัพยดิ์จิทลั 

ธุรกิจ                 

การลงทุน        

และอ่ืนๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 53,117 464 5,245 12,734 71,560 

รายไดท้ั้งส้ิน 53,117 464 5,245 12,734 71,560 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน                                   

ตามส่วนงาน 53,117 (10,806) (24,695) 12,734 30,350 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      

รายไดอ่ื้น      76  

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร     (15,676) 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย     (521) 

กาํไรสุทธิ      14,229 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ    

สินทรัพย ์ 

ดิจิทลั 

ธุรกิจ               

บริหาร

สินทรัพย ์

ธุรกิจ                 

การลงทุน        

และอ่ืนๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 102,352 883 19,178 4,230 (112,852) 13,791 

รายไดท้ั้งส้ิน 102,352 883 19,178 4,230 (112,852) 13,791 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน                                  

ตามส่วนงาน 102,352 (27,449) (45,696) (3,277) (112,852) (86,922) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

รายไดอ่ื้น      4,511 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร      (52,133) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้      2,486 

ขาดทุนสุทธิ       (132,058) 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ    

สินทรัพยดิ์จิทลั 

ธุรกิจ                 

การลงทุน        

และอ่ืนๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 121,919 957 5,675 37,979 166,530 

รายไดท้ั้งส้ิน 121,919 957 5,675 37,979 166,530 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน                                 

ตามส่วนงาน 121,919 (20,200) (47,112) 37,979 92,586 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      

รายไดอ่ื้น     623 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร     (30,628) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้     2,055 

กาํไรสุทธิ      64,636 

สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการ

กองทุน 

ธุรกิจ

สินทรัพย์

ดิจิทลั 

ธุรกิจ 

บริหาร

สินทรัพย ์

ธุรกิจการ

ลงทุน            

และอ่ืนๆ 

สินทรัพย ์          

ท่ีไม่ได ้            

ปันส่วน 

งบการเงิน

รวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 1,428,262 198,255 325,668 157,938 7,587,643 1,324,062 11,021,828 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,528,027 191,753 372,212 158,490 7,815,322 850,337 10,916,141 
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17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

17.2 ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2565 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 14 14 - - 14 

หน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,354 - 5,354 - 5,354 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 43 - - 43 43 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 20 - 20 - 20 

อื่น ๆ 484 - 484 - 484 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 9 9 - - 9 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 7 7 - - 7 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของในต่างประเทศ 75 - - 75 75 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 425 - - 425 425 

อื่น ๆ  71 - 71 - 71 

สินทรัพยดิ์จิทลั 7 7 - - 7 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2565 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 14 14 - - 14 

หน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,354 - 5,354 - 5,354 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 43 - - 43 43 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 20 - 20 - 20 

อื่น ๆ 484 - 484 - 484 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 9 9 - - 9 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 7 7 - - 7 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 75 - - 75 75 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 425 - - 425 425 

อื่น ๆ  71 - 71 - 71 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

17.3 การกระทบยอดรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นประจาํและมี

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็นลาํดบัท่ี 3 แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไร                      

หรือขาดทุน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 42 - 

ซ้ือระหว่างงวด 1 75 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 43 75 
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18. คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงใน                    

มูลละเมิดจากการใหบ้ริการทางการเงินประเภทหน่ึง  

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทั

ร่วมแห่งหน่ึงและบุคคลภายนอกรายหน่ึงในมูลละเมิดจากการใหบ้ริการทางการเงินประเภทเดียวกนักบัคดี

ขา้งตน้  

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายขา้งตน้ไดฟ้้องร้องบริษทัและบริษทัร่วมขา้งตน้เป็น

จาํเลยร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน 30 รายในความผิดทางอาญา ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการไต่สวน                 

มูลฟ้อง 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2565 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษายกคาํฟ้องของโจทก์ในคดีแรก ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2565 โจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลชั้นตน้ และบริษทัไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แลว้ อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัมีหลกัฐานท่ีจะหักลา้งขอ้กล่าวหาได้

ทั้งสามคดี 

19. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
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