
 

บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงิน 

วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศกัดสิยามลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิของบรษิัท ศกัดสิยามลสิซิง จํากดั (มหาชน) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2563 และผลการดําเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงินทีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั  

 งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั  

 งบกระแสเงนิสดสําหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิซงึประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีสีาํคญัและหมายเหตุเรอืงอนื ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทั

ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอนื ๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี 

ขา้พเจ้าเชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีขีา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพอืใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของขา้พเจา้ 

 



 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรอืงต่าง ๆ ทมีนัียสําคญัทสุีดตามดุลยพนิิจเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรอืง การประมาณการค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่า

จะเกดิขนึสําหรบัลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืและลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื เป็นเรอืงสําคญัในการตรวจสอบและไดนํ้าเรอืงนี

มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรอืงนี  
 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประมาณการค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนสาํหรบัลูกหนีตามสญัญาเช่าซือและลูกหนีเงินให้

สินเชือ 
 

 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้นํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 เรอืงเครอืงมอืทางการเงนิมาถอื

ปฏบิตั ิบรษิัทได้ประเมนิและรบัรูก้ารด้อยค่าแบบกลุ่มลูกหนี

ตามแบบจําลองผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ โดย

พจิารณาจากประสบการณ์ในอดตีปรบัด้วยข้อมูลทสีงัเกตได้

ในปัจจุบนั  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมยีอดลูกหนีตามสญัญาเช่า

ซอืและลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืก่อนหกัผลขาดทุนด้านเครดติทคีาด

ว่าจะเกิดขึนในงบการเงินเป็นจํานวน 153.44 ล้านบาท และ 

6,414.83 ล้านบาท ตามลําดบัและค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดติ

ทคีาดว่าจะเกดิขนึของลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืและลูกหนีเงนิให้

สนิเชือเป็นจํานวน 2.96 ล้านบาท และ 159.35 ล้านบาท ซงึคดิ

เป็นร้อยละ 1.93 และ 2.48 ของยอดลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ

และลูกหนีเงินให้สินเชือตามลําดับ ข้อมูลอ้างอิงหมายเหตุ

ประกอบในงบการเงินทีเกียวข้องกับค่าเผือผลขาดทุนด้าน

เครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึของเงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนีมดีงันี  

 หมายเหตุขอ้ท ี4.1 เรอืง การนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิมาถอืปฏบิตัแิละการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัช ี 

 หมายเหตุข้อที 8.1.1 ประมาณการและข้อสมมติฐาน

เรอืงการดอ้ยค่า  

 หมายเหตุขอ้ท ี12 เรอืง ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดติที

คาดว่าจะเกดิขนึ 

 

เนอืงจากบรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 

มาถือปฏิบัติตังแต่ว ันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้าได้

สอบถามผู้บริหารและทําความเขา้ใจถึงแนวคดิการคํานวณผล

ขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 

 

ข้าพเจ้าได้สุ่มตวัอย่างและทดสอบวธิีการประเมนิแบบกลุ่มลูกหนี 

(Collective approach) ดงันี  

 ประเมนิความเหมาะสมของวิธีการคํานวณในแบบจําลองที

ประเมนิแบบกลุ่มลูกหนีโดยเปรยีบเทยีบกบัหลกัการตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9  

 ประเมนิการออกแบบและทดสอบความมปีระสทิธผิลของการ

ควบคุมทเีกยีวขอ้งดงันี 

- การพฒันาและการสร้างแบบจําลอง การอนุมตัิ

และการตรวจสอบแบบจําลอง 

- ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลที

สําคญัทงัจากข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกที

ใชเ้ป็นขอ้มลูนําเขา้ในแบบจําลอง 

- ความครบถ้วนและความถูกต้องของการโอน

ขอ้มูลจากระบบทเีป็นแหล่งขอ้มูลเพอืใชค้ํานวณ

ในแบบจําลอง และการบนัทกึรายการจากข้อมูลที

คาํนวณไดจ้ากแบบจําลองไปบญัชแียกประเภท 

- ความถูกต้องและความเหมาะสมของช่วงเวลาใน

การจดัชนัหนีตามเงอืนไขการประเมนิการเพิมขึน

ของความเสยีงดา้นเครดติ  

 

   



 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเรอืงนเีนอืงจาก 

1) จํานวนเงินของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกดิขนึของลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืและลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืมี

สาระสําคญัต่องบการเงนิ และเป็นรายการทผีู้บรหิารใช้ดุลย

พนิิจอย่างมากและสมมตฐิานทสีาํคญัและเกยีวขอ้งดงันี  

 ประมาณการอายุของสญัญา 

 เงอืนไขและหลกัเกณฑใ์นการจดัชนัตามการเปลยีนแปลง

ในความเสยีงดา้นเครดติ 

 ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

 

2) บรษิทัไดช้่วยเหลอืลูกหนทีไีดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เช่น การพกัชําระเงินต้นและดอกเบีย การ

ขยายระยะเวลาชําระหนี เป็นตน้ ตามทรีะบุไวใ้นหมายเหตุ

ข้อท ี2 ผู้บรหิารได้ใช้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีทอีอกโดย

สภาวชิาชพีบญัชเีรอืง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรบั

กิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีทไีด้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์ทสี่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยซงึการใช้แนว

ข้อผ่อนปรนดังกล่าวจะมีผลกระทบทางบัญชีในเรือง

พจิารณาจัดชันลูกหนี การใช้อตัราดอกเบยีทีแท้จรงิใหม่ 

และการพิจารณาค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า 

จะเกดิขนึ 

 

 ประเมิน ทดสอบสมมติฐานทีสําคัญในการคํานวณความ

น่าจะเป็นทผีดินัดชําระ และฐานะเปิดต่อความเสยีงเมอืผดิ

นัดชําระต่อแบบจําลองและพิจารณาความเหมาะสมและ

ความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานของผูบ้รหิาร โดยใชว้ธิกีาร

การสอบถามผู้บรหิารในเชิงทดสอบ และตรวจกบัรายงาน

ข้อมูลลูกหนีในอดีต และตารางการคํานวณค่าเผือผล

ขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 

 ทดสอบความถูกต้องการจดัชนัของลูกหนีซงึรวมถงึลูกหนี

ตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรบักิจการทีให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนีในสถานการณ์ได้ร ับผลกระทบจาก

สถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ของบรษิทั 

 ทดสอบการคํานวณผลขาดทุนทางด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึน และตรวจยอดกับรายการทีบันทึกในสมุดบัญช ี

แยกประเภททวัไป 

 

จากผลการปฏบิตังิานขา้งตน้ การประเมนิค่าเผอืผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึสําหรบัลูกหนีตามสญัญาเช่าซือและ

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืมคีวามเหมาะสมตามหลกัฐานสนับสนุนและ

ขา้พเจา้ไม่พบขอ้ผดิพลาดทสี่งผลกระทบต่องบการเงนิอย่างเป็น

สาระสาํคญัจากการทดสอบดงักล่าว  

  

 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเน้น  
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 ทอีธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกยีวกบัการนําขอ้ยกเว้นจาก

มาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทอีอกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทงันีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ได้เปลยีนแปลงไปเนืองจาก

เรอืงทขีา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี 



 

ข้อมูลอืน  
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบด้วย ขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีอียู่ในรายงานนัน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชนีี  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชอืมนัต่อขอ้มลูอนื 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทเีกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนม ี

ความขดัแยง้ทมีสีาระสําคญักบังบการเงนิ หรอืกบัความรูท้ไีดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลู

อนืมกีารแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

 

เมอืขา้พเจ้าไดอ่้านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสอืสารเรอืงดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน 
 

กรรมการมหีน้าทรีบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเหล่านี โดยถูกต้องตามทคีวรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทกีรรมการพจิารณาว่าจาํเป็น เพอืใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงนิทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงิน กรรมการรบัผิดชอบในการประเมนิความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนือง 

เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการ

ดําเนินงานต่อเนือง เวน้แต่ผูก้รรมการมคีวามตงัใจทจีะเลกิบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถดําเนินงาน

ต่อเนอืงต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทชี่วยกรรมการในการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
 



 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพอืใหไ้ดค้วามเชอืมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ 

เสนอรายงานของผูส้อบบญัช ีซงึรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชอืมนัอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชอืมนั

ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัทมีอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอื

ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสําคญัเมอืคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทขีดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ 

หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิเหล่านี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยยีงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกต 

และสงสยัเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสยีงจากการแสดงขอ้มูลทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะ

เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพอืตอบสนองต่อความเสียง

เหล่านัน และได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสยีงทไีม่พบขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า

ความเสยีงทเีกดิจากขอ้ผดิพลาด เนืองจากการทุจรติอาจเกยีวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทไีม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง 

การควบคุมภายใน 

 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพอืออกแบบวธิกีารตรวจสอบทเีหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพอืวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน

ของบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีกีรรมการ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 

และการเปิดเผยขอ้มูลทเีกยีวขอ้งซงึจดัทาํขนึโดยกรรมการ  

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนืองของกรรมการและ 

จากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทอีาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงาน

ต่อเนืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทมีสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของ

ผู้สอบบญัชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยทเีกียวข้องในงบการเงนิ หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลยีนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขนึอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีไีดร้บัจนถงึวนัที

ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

บรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงนิแสดง

รายการและเหตุการณใ์นรปูแบบททีาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกต้องตามทคีวรหรอืไม่  



 

ขา้พเจ้าได้สอืสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองต่างๆ ทสีําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทไีดว้างแผนไว ้ประเด็นทมีนัียสาํคญัทพีบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทมีนัียสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัิตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทเีกยีวขอ้งกบั 

ความเป็นอิสระและได้สอืสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัความสมัพนัธ์ทงัหมด ตลอดจนเรอืงอืนซึงขา้พเจา้ 

เชอืว่ามเีหตุผลทบีุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทขี้าพเจา้ใช ้

เพอืป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรอืงทสีอืสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรอืงต่าง ๆ ทมีนัียสําคญัทสุีดในการตรวจสอบ 

งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรอืงสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรอืงเหล่านีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกยีวกบัเรอืงดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทยีาก

ทจีะเกดิขนึ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสอืสารเรอืงดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ

สอืสารดงักล่าว  

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

สกณุา  แย้มสกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4906 

กรุงเทพมหานคร 

23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9 306,566,181 252,557,946

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย 

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน 13 1,600,074,056 -

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอืทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 10 53,587,505 2,270,446

ลกูหนีเงนิใหส้นิเชอืสว่นทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 11 4,153,289,440 4,300,322,664

ลกูหนีอนื 2,930 117,285

ทรพัยส์นิรอการขาย 3,847,586 5,585,445

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 14 6,503,389 12,330,087

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 6,123,871,087 4,573,183,873

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื 10 96,891,575 11,824,784

ลกูหนีเงนิใหส้นิเชอื 11 2,102,192,578 2,322,983,377

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 15 109,420,847 165,832,047

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 16 262,359,865 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 29,038,603 26,860,429

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 18 44,939,125 48,106,916

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 19 9,059,648 8,795,434

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,653,902,241 2,584,402,987

รวมสินทรพัย์ 8,777,773,328 7,157,586,860

กรรมการ  ______________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 20 2,865,508,002 3,332,900,000

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 20 371,000,000 464,684,625

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 21 77,666,224 69,955,081

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 67,814,440 11,266,819

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 55,712,823 90,896,814

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 22 5,827,915 38,035,347

รวมหนีสินหมนุเวียน 3,443,529,404 4,007,738,686

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 592,800,000 307,930,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า 174,649,921 15,433,092

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 23 58,661,393 50,850,207

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 826,111,314 374,213,299

รวมหนีสิน 4,269,640,718 4,381,951,985

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 24

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 2,096,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้้นละ 1 บาท 

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญัจาํนวน 2,096,000,000 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้้นละ 1 บาท) 2,096,000,000 2,096,000,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 2,096,000,000 หุน้ 

จา่ยชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 

(พ.ศ. 2562 : หุน้สามญัจาํนวน 1,550,000,000 หุน้

จา่ยชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 24 2,096,000,000 1,550,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 24 1,902,427,997 487,500,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 100,000,000 71,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 409,704,613 667,134,875

รวมส่วนของเจ้าของ 4,508,132,610 2,775,634,875

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 8,777,773,328 7,157,586,860

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

9



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

จดัประเภทใหม่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบยี 5 1,606,998,039 1,575,159,389

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 5 1,803,180 25,003,206

รายไดอ้นื 4,910,287 4,434,420

รวมรายได้ 1,613,711,506 1,604,597,015

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายในการบรกิาร 13,623,069 16,520,559

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 774,103,335 720,276,437

ขาดทุนจากการปิดสญัญา 11 -               162,162,258

ผลขาดทุนดอ้ยค่าดา้นเครดติ (5,697,222)      -               

หนีสญูและหนีสงสยัจะสูญ -               115,224,035

ต้นทุนทางการเงนิ 29 131,407,696 158,902,903

รวมค่าใช้จ่าย 913,436,878 1,173,086,192

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 700,274,628 431,510,823

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 30 138,367,121 85,563,122

กาํไรสาํหรบัปี 561,907,507 345,947,701

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 23 2,327,789 (6,596,216)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 18 (465,558) 1,319,243

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 1,862,231 (5,276,973)

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษี 1,862,231 (5,276,973)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 563,769,738 340,670,728

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 31 0.35 0.23

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,400,000,000 - 53,000,000 686,464,147 2,139,464,147

การเพมิหุน้สามญั 24 150,000,000 487,500,000 - - 637,500,000

เงนิปันผลจา่ย 26 - - - (342,000,000) (342,000,000)

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 340,670,728 340,670,728

โอนกําไรสะสมทยีงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 18,000,000 (18,000,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,550,000,000 487,500,000 71,000,000 667,134,875 2,775,634,875

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,550,000,000 487,500,000 71,000,000 667,134,875 2,775,634,875

การเพมิหุน้สามญั 24 546,000,000 1,414,927,997 - - 1,960,927,997

เงนิปันผลจา่ย 26 - - - (792,200,000) (792,200,000)

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี - - - 563,769,738 563,769,738

โอนกําไรสะสมทยีงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 - - 29,000,000 (29,000,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,096,000,000 1,902,427,997 100,000,000 409,704,613 4,508,132,610

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

กาํไรสะสม
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 700,274,628 431,510,823

ปรบัปรุงดว้ย 

คา่เสอืมราคาและตดัจาํหน่าย 15, 16, 17 102,542,731 37,679,614

ตดัจาํหน่ายสทิธกิารเช่า - 81,000

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 15 46,261 63,896

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 13 (74,056)                    -

ผลขาดทุนดอ้ยค่าดา้นเครดติ (กลบัรายการ) (5,697,222)                -

หนีสญูและหนีสงสยัจะสูญ -                          115,224,035

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย 8,480,395 5,171,858

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (365,764) (277,249)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 23 10,532,123 18,381,547

รายไดด้อกเบยี (1,606,998,039) (1,575,159,389)

คา่ใชจ่้ายดอกเบยี 29 131,407,696 158,902,903

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละ

หนีสนิดําเนินงาน (659,851,247) (808,420,962)

สนิทรพัยด์ําเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซอื (138,746,194) (14,348,639)

ลกูหนีเงนิใหส้นิเชอื 300,731,653 (1,185,636,434)

ทรพัยส์นิรอการขาย 47,227,708 30,317,047

ลกูหนีอนื 114,355 (101,191)

สนิทรพัยอ์นื 3,304,520 (9,206,700)                

หนีสนิดําเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 7,263,632 12,420,971

หนีสนิอนื (32,207,432) 1,664,737

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 23 (393,148) -

เงนิสดใชไ้ปในการดําเนินงาน (472,556,153) (1,973,311,171)

เงนิสดรบัดอกเบยี 1,624,604,667 1,509,276,205

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (130,306,854) (154,010,286)

จา่ยภาษเีงนิได้ (156,022,260) (98,979,402)

เงนิสดสุทธไิดม้า(ใชไ้ป)ในกจิกรรมดําเนินงาน 865,719,400 (717,024,654)             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 447,942 315,196

เงนิสดจา่ยซอือุปกรณ์ 15 (21,371,111) (42,941,175)

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 (5,821,011) (4,105,237)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุน (1,600,000,000) -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทุน (1,626,744,180) (46,731,216)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 20 1,431,008,002 1,560,000,000

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 20 (1,898,400,000) (1,315,100,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 1,294,600,000 952,000,000

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 (1,104,100,000) (680,650,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 2,020,200,000 637,500,000

เงนิสดจา่ยทเีกยีวขอ้งกบัการออกหุน้สามญั (73,448,003) -

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า 16 (62,626,984) (10,164,527)

จา่ยเงนิปันผล 26 (792,200,000) (342,000,000)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 815,033,015 801,585,473

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 54,008,235 37,829,603

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี1 มกราคม 252,557,946 214,728,343

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 9 306,566,181 252,557,946

ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทมีใิช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั 

เจา้หนีซอืสนิทรพัยถ์าวร 775,293 278,000

เจา้หนีซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 594,000

ทรพัยส์นิรอการขายโอนไปสนิทรพัยถ์าวร 15 2,485,560 2,064,170

ลกูหนีโอนเป็นทรพัยส์นิรอการขายเพอืชาํระหนี 56,455,807 40,625,292

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 279,434,919 -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสนิทรพัยถ์าวรเป็น

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 5 47,240,713 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

14 

 

1 ข้อมูลทวัไป 
 

บรษิทั ศกัดสิยามลสิซงิ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยหุน้ของบรษิทัมกีารเรมิต้นซอืขายวนัแรกเมอืวนัท ี8 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซงึจดัตงัขนึในประเทศไทย 

และมทีอียู่ตามทไีดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี  
 

เลขท ี49/47 ถนนเจษฎาบดนิทร ์ตําบลท่าอฐิ อําเภอเมอืงอุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ 53000 
 

บรษิัทประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ประเภทสนิเชอืบุคคล สนิเชอืทมีทีะเบยีนรถเป็นหลกัประกนั สนิเชอืรายย่อย

เพอืการประกอบอาชพีภายใตก้ารกํากบัฯ และการใหเ้ช่าซอื 
 

บรษิทัไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ตามขอ้ 5 แห่งประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัท ี58 (เรอืง สนิเชอืส่วนบุคคลภายใต้

การกํากบั) ลงวนัท ี9 มถินุายน พ.ศ. 2548 หนังสอือนุญาตเลขท ี023/2548 ลงวนัท ี21 ตุลาคม พ.ศ. 2548  
 

บรษิทัไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั ตามขอ้ 5 แห่งประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัท ี58 (เรอืง สนิเชอืรายย่อยเพอืการ

ประกอบอาชพีภายใต้การกํากบั) ลงวนัท ี26 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 หนังสอือนุญาตเลขท ี3/2560 ลงวนัท ี24 สงิหาคม 

พ.ศ. 2560 
 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมสีาขาและศูนยบ์รกิารทดีาํเนินการแล้วจํานวน 519 สาขา (พ.ศ. 2562 : 441 สาขา) 
 

งบการเงนิไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมอืวนัท ี23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีทีรายงาน 
 

เมอืต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการระบาดของเชอืไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ19”) ซึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

ทําให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและส่งผลต่อลูกหนีและผลการดําเนินงานของบรษิัททงัในระยะสนัและระยะยาว 

ซงึบรษิทัไดม้มีาตรการผ่อนปรนเพอืช่วยเหลอืลูกหนีของบรษิทัเพอืให้สามารถผ่านพ้นช่วงวกิฤตนีิไปไดต้ามมาตรการ

การช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ บรษิัทได้เรมิบงัคบัใช้มาตรการผ่อนปรนระยะท ี1 

ตงัแต่วนัท ี1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป โดยบรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี ดงันี  
 

1. ใหพ้กัชาํระเงนิต้นเป็นเวลา 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน  

2. ลดค่างวดรอ้ยละ 30 ของค่างวดเดมิ เป็นเวลา 6 เดอืน 

3. ขยายเวลาการผ่อนชาํระโดยการปรบัสญัญาใหม่ เพอืบรรเทาภาระการผ่อนชาํระใหล้ดลงจากเดมิ 
 

ดว้ยสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ยงัมคีวามไม่แน่นอนและมาตรการในการใหค้วามช่วยเหลอืแกลู่กหนีจะเรมิ

ทยอยสินสุดลง เพือให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนีทีได้รบัผลกระทบอยู่จึงมีมาตรการผ่อนปรนระยะที 2 ตังแต่วนัท ี

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป โดยบรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี ดงันี 
 

1. ลดค่างวดอย่างน้อยรอ้ยละ 30 ของค่างวดเดมิ ซงึคดิอตัราดอกเบยีไม่เกนิรอ้ยละ 22 ต่อปี 

2. ขยายเวลาการผ่อนชาํระโดยการปรบัสญัญาใหม่ เพอืบรรเทาภาระการผ่อนชาํระใหล้ดลงจากเดมิ 
 

ทงันี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมลูีกหนีทไีดร้บัมาตรการผ่อนปรนระยะท ี1 และระยะท ี2 รวม 8,630 ราย 

และ 32 ราย ตามลําดบั 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิไดจ้ดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิได้จดัทําขนึโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้น สินทรพัย ์  

ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

 

การจดัทาํงบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีรีบัรองทวัไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชทีี

สาํคญั และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซงึจดัทาํขนึตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิ

และตอ้งเปิดเผยเรอืงการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืความซบัซอ้นหรอืเกยีวขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทมีี

นัยสาํคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขนึจากงบการเงนิตามกฎหมายทเีป็นภาษาไทย ในกรณีทมีเีนือความขดัแยง้กนัหรอื

มกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

ก) เครืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทเีกยีวขอ้งกบัเครอืงมอืทางการเงนิ ไดแ้ก ่

 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี32 เรอืง การแสดงรายการเครอืงมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี7 เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูเครอืงมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี9 เรอืง เครอืงมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   ฉบบัท ี16 

เรอืง การป้องกนัความเสยีงของเงนิลงทุนสุทธ ิ

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   ฉบบัท ี19 

เรอืง การชาํระหนีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเกียวกบัเครอืงมือทางการเงนิได้กําหนดหลกัการใหม่ในการ 

จดัประเภทและการวดัมูลค่าของเครอืงมอืทางการเงนิ ใหแ้นวทางปฏิบตัสิาํหรบัการตดัรายการสนิทรพัย์

และหนีสนิทางการเงนิ และใหท้างเลอืกบรษิัทในการเลอืกถือปฏิบตักิารบญัชป้ีองกนัความเสยีงเพอืลด

ผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรบัรูร้ายการระหว่างรายการทถีูกป้องกนัความเสยีงและเครอืงมอื

ป้องกันความเสยีง (Accounting mismatch) และให้แนวปฏิบตัิในรายละเอียดเกียวกบัการจดัประเภท

เครอืงมอืทางการเงนิทอีอกโดยบรษิทัว่าเป็นหนีสนิหรอืทุน และกําหนดใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มูลเกยีวกบั

เครอืงมอืทางการเงนิและความเสยีงทเีกยีวขอ้งในรายละเอยีด 

 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงินนัน บรษิัทต้องพจิารณาจากทงั ก) โมเดลธุรกจิ

สาํหรบัการถอืสนิทรพัยท์างการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงอืนไขของการเป็นเงนิตน้

และดอกเบีย (SPPI) หรือไม่ ซึงการจัดประเภทนันจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย ์

ทางการเงินด้วย หลักการใหม่ยงัรวมถึงการพิจารณาค่าเผอืผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย ์

ทางการเงินรวมทังสินทรพัย์ทีเกิดจากสญัญา ซึงบริษัทจะต้องพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิต 

ทคีาดว่าจะเกดิขนึ ณ วนัทรีบัรูร้ายการเรมิแรก  

 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิ

มาถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทเีกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 เรอืง สญัญาเช่า ส่งผลใหบ้รษิทัในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่า

เกอืบทงัหมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาเช่า

การเงินอีกต่อไป บรษิัทต้องรบัรูส้นิทรพัย์สิทธกิารใช้ และหนีสนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่า

ระยะสนัและสญัญาเช่าซงึสนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํา  

 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีกียวกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่ 

มาถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทเีกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 
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ค) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 23 เรือง ความไม่แน่นอนเกียวกบัวิธีการ 

ทางภาษีเงินได ้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี23 ไดอ้ธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและสนิทรพัยแ์ละหนีสนิภาษีเงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณี

ทมีคีวามไม่แน่นอนเกยีวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้ในเรอืงดงัต่อไปนี 

 

- บริษทัต้องสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีทมีคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้

เกียวกับขอ้มูลทเีกยีวขอ้งทงัหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ 

ในการพจิารณา 

- หากบรษิัทสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทหีน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบัวธิกีารทางภาษี

ทมีคีวามไม่แน่นอน บรษิทัตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคาํนวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- บรษิทัตอ้งประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมอืขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทเีคยอา้งอิง

ในการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลยีนแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ทส่ีงผลกระทบต่อการใช้

ดุลยพนิิจหรอืประมาณการ 

 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุทีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเกียวข้องต่อบริษทั 

 

บรษิทัประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุง ซงึยงัไม่มผีลบงัคบัใช้

ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัดงันี 

 

ก) การปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพมิเตมิหลกัการใหม่

และแนวปฏบิตัใินเรอืงต่อไปนี 

- การวดัมลูค่า ซงึรวมถงึปัจจยัทตีอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑ์การวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

- เรอืงบรษิัททเีสนอรายงานอาจเป็นบรษิทัเดียวหรอืส่วนของบรษิัทหรอืประกอบดว้ยบรษิทัมากกว่า  

1 แห่ง ซงึไม่จาํเป็นตอ้งเป็นบรษิทัตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัย์และหนีสนิ 

 

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคํานิยามของสินทรพัย์และหนีสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหนีสิน 

ในงบการเงนิ รวมทงัไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขนึถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดแูลรกัษา

ทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจของบรษิัท ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงาน

ทางการเงนิ 
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ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน ปรบัเปลยีน

ขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความเสยีงโดยเฉพาะ เพอืบรรเทาผลกระทบทอีาจเกิดขนึจากความไม่แน่นอน 

ทีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบียอ้างอิงทีกําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม 

(Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี การปรบัปรุงได้กําหนดให้บรษิัทให้ขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบั

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสยีงทไีดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน 

 

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี 

ฉบับที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 

ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกต์ได้ช ัดเจนขึน 

ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี1 

 

ผูบ้รหิารอยู่ในระหว่างการประเมนิและพจิารณาผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และ

ฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวขา้งตน้ทมีตี่อบรษิทั 

 

5 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาปรบัใช้เป็นครงัแรก 

 

บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวกับเครืองมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9)  

มาถือปฏิบตัิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ ีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิฉบบันีเป็นรายการปรบัปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) บรษิัทไม่ได้ทําการปรบัปรุง

ยอ้นหลงังบการเงนิทแีสดงเปรยีบเทยีบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซงึเป็นแนวทางทสีามารถกระทาํไดต้าม

ขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ทําการปรบัปรุงรายการ 

ทเีกยีวขอ้งกบัการดอ้ยค่าตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ เนืองจากผลกระทบไม่มนัียสําคญั ทงันีบรษิัทไดท้ําการจดัประเภทรายการใหม่

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีแสดงเปรยีบเทียบ สําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 ของงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวกับสญัญาเช่า (TFRS 16) โดยปรบัปรุงย้อนหลังตงัแต่วันท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่บรษิัทไม่ไดท้ําการปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทแีสดงเปรยีบเทียบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี

พ.ศ. 2562 ซงึเป็นแนวทางทสีามารถกระทาํไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทงันี

บรษิทัไดท้าํการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่

ในยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
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การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการทเีกียวขอ้งในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้มาตรฐานเรอืงสญัญาเช่า 

(TFRS 16) เป็นครงัแรกมดีงันี 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ตามทีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัที 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามทีปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท 
    

สินทรพัย ์    
    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 165,832,047 (47,240,713) 118,591,334 

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้  - 214,429,105 214,429,105 
    

หนีสินและส่วนของเจ้าของ    
    

หนีสินหมุนเวียน    

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า    

   ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 11,266,819 38,866,036 50,132,855 
    

หนีสินไม่หมุนเวียน    

หนีสนิตามสญัญาเช่า 15,433,092 128,322,356 143,755,448 

 

การจดัประเภทแต่ละรายการทเีกยีวขอ้งในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สําหรบัปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และการ 

จดัประเภทรายการใหม่จากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกยีวกบัเครอืงมอืทางการเงนิ (TAS 32 

และ TFRS 9) สาํหรบังวดปีก่อนเพอืใชใ้นการแสดงเปรยีบเทยีบกบังวดปีปัจจุบนั มดีงันี 

 

 

การปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกียวกบัเครืองมือทางการเงิน 

 

พ.ศ. 2562 

ตามทีรายงานไว้เดิม 

รายการการจดั

ประเภทรายการใหม ่

พ.ศ. 2562 

ตามทีปรบัปรงุใหม ่

 บาท บาท บาท 
    

รายได ้    
    

รายไดด้อกเบยี 1,068,330,998 506,828,391 1,575,159,389 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิาร 531,831,597 (506,828,391) 25,003,206 
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การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของบรษิัททีเป็น

สาระสาํคญัในเรอืงดงัต่อไปนี 

 

5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกบัเครืองมือทางการเงิน 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

ขอ้กําหนดทางบัญชใีหม่เกยีวกับการแสดงรายการรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการตามวธิีดอกเบยีทแีท้จริง 

บรษิัทจะต้องแสดงรายการรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของรายได้ดอกเบียในงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ ซงึเดมิบรษิทัไดแ้สดงรายการดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 

 

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

บรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทเีขา้เงอืนไขทตีอ้งพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ ดงันี 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื และลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 

 

ขอ้กําหนดทางบญัชีใหม่เกียวกบัการรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทําให้บริษัทต้องพิจารณาและรบัรู้

รายการผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ ณ วนัทรีบัรูเ้รมิแรกและในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป ณ วนัท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารทวัไปในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี

ตามสัญญาเช่าซือ และลูกหนีเงินให้สินเชือ โดยการปรบัปรุงดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจะต้องกลับรายการ         

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ ซงึผลกระทบดงักล่าวมจีาํนวน 13 ลา้นบาท 

 

ทงันีบรษิัทไม่ไดท้ําการปรบัปรุงกําไรสะสมต้นปีเนอืงจากผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

รายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื และลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืมผีลกระทบทไีม่มี

นัยสาํคญัต่อบรษิทั 

 

5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกบัสญัญาเช่า 

 

บรษิัทไดนํ้า TFRS 16 มาถือปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าทไีดเ้คยถูกจดัประเภท

เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที 17 (TAS 17) เรอืง สญัญาเช่า สําหรบัสญัญาเช่าอาคาร 

สงิปลูกสรา้ง ทมีอีายุสญัญาเช่ามากกว่า 12 เดอืน ทงันี หนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ

ดงักล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของหนีสินทจีะต้องชําระ คิดลดด้วยอตัรากู้ยืมส่วนเพิม ณ วันที 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพมิถวัเฉลยีถ่วงนําหนักทบีรษิทันํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 3.75 
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สําหรบัสญัญาเช่าทีเดิมบรษิัทได้รบัรู้เป็นสญัญาเช่าการเงนินัน จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลอืของสินทรพัย์ตาม

สญัญาเช่าการเงนิและหนีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทนํีามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 มาถอืปฏิบตัิ

ครงัแรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สิทธิการใช้และหนีสนิตามสญัญาเช่า ทงันีบรษิัทจะเรมินําขอ้กําหนดของ 

การรบัรูร้ายการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตัิกบัรายการดงักล่าวภายหลงัวนัที

ถอืปฏบิตัคิรงัแรก 

 

 จาํนวน 

 บาท 

  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 108,748,302 

หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบยีการกูย้มืส่วนเพมิของผูเ้ช่า ณ วนัทนํีามาใชเ้ป็นครงัแรก (5,425,184) 

บวก:  หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทไีดร้บัรู ้ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 26,699,911 

บวก:  รายการปรบัปรุงทเีกยีวขอ้งกบัการต่อสญัญา 63,865,274 

หนีสินตามสญัญาเชา่ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 193,888,303 

  

หนีสนิสญัญาเช่าหมนุเวยีน 50,132,855 

หนีสนิสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 143,755,448 

 193,888,303 

 

บรษิัทรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ทเีป็นการเช่าอสงัหาริมทรพัย์เสมือนหนึงว่าบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตัติงัแต่วนัเรมิตน้สญัญาเช่านัน และบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระเภทอนื ๆ 

ดว้ยจํานวนเดียวกบัหนีสนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่า

คา้งชําระทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทงันี บรษิทัไม่มสีญัญาเช่าทเีป็นสญัญา

ทสีร้างภาระทตี้องนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธิการใช้ ณ วนัทนํีามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที 16  

มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก  

 

สนิทรพัย์สทิธกิารใชท้รีบัรูนั้น เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี 

 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 

 บาท 

  

อสงัหารมิทรพัย ์ 167,188,392 

ยานพาหนะ 47,240,713 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 214,429,105 
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วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัทีบริษทัเลือกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครงัแรกนันกับสญัญาเช่าทีบริษัทมีอยู่ก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

บรษิทัไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี 

 

 ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสําหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทมีลีกัษณะคล้ายคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

 พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทสีรา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ 

 ถอืว่าสญัญาเช่าดาํเนินงานทมีอีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

เป็นสญัญาเช่าระยะสนั 

 ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเรมิแรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

 ใชข้อ้เท็จจรงิททีราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทสีญัญาให้สทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่า

หรอืยกเลกิสญัญาเช่า 

 เลอืกทจีะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เขา้เงอืนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการ

พิจารณาของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4  

เรอืง การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

 

6 นโยบายการบญัชี 

 

6.1  นโยบายการบญัชีทีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

6.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่าย

คนืเมอืทวงถาม เงนิลงทุนระยะสนัอนืทมีสีภาพคล่องสูงซึงมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทไีดม้าและ

เงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

6.1.2 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจัดประเภทสินทรพัย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี 

ตามลกัษณะการวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) 

ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงอืนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบยี (SPPI) หรอืไม่ ดงันี 

 รายการทวีดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืหรอืผ่านกําไรหรอื

ขาดทุน) หรอื 

 รายการทวีดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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บรษิัทจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนีใหม่กต็่อเมอืมกีารเปลยีนแปลงในโมเดลธุรกิจ

ในการบรหิารสนิทรพัยเ์ท่านัน 

 

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน บรษิัทสามารถเลอืก (ซงึไม่สามารถเปลยีนแปลงได้) ทจีะวดัมูลค่า

เงนิลงทุนในตราสารทุน ณ วนัทรีบัรูเ้รมิแรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทถีอืไวเ้พอืค้า

จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน  

 

ข) การรบัรู้รายการและการตดัรายการ 

 

ในการซอืหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยปกต ิบรษิทัจะรบัรูร้ายการ ณ วนัททีํารายการคา้ 

ซึงเป็นวนัทบีรษิัทเขา้ทํารายการซือหรอืขายสนิทรพัย์นัน โดยบรษิัทจะตดัรายการสินทรพัย์ทางการ

เงนิออกเมอืสทิธใินการได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นันสนิสุดลง หรอืได้ถูกโอนไปและบริษัทได้

โอนความเสยีงและผลประโยชน์ทเีกยีวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเมอืเรมิแรก บรษิัทวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรอื

หักด้วยต้นทุนการทํารายการซึงเกียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึงสินทรัพย์นัน สําหรับสินทรพัย ์

ทางการเงนิทวีดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน บรษิัทจะรบัรู้ต้นทุนการทํารายการ 

ทเีกยีวขอ้งเป็นคา่ใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

บรษิทัจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซงึมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญา

ว่าเขา้เงอืนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบยี (SPPI) หรอืไม่ 

 

ง) ตราสารหนี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนีขนึอยู่กับโมเดลธุรกิจของบรษิัทในการจดัการสนิทรพัย์

ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรพัย์ทางการเงิน การวดัมูลค่า

สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี 

 

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทบีรษิัทถอืไวเ้พอืรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญา

ซงึประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบยีเท่านัน จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และรบัรูร้ายได้

ดอกเบยีจากสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบยีทีแท้จรงิและแสดงในรายการ    

รายไดอ้นื กําไรหรอืขาดทุนทเีกดิขนึจากการตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และ

แสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อนืพรอ้มกบักําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน  รายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนื (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิทบีรษิทัถอืไวเ้พอื 

ก) รบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซงึประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบยีเท่านัน และ ข) เพอืขาย 

จะวดัมูลค่าดว้ย FVOCI  และรบัรู้การเปลยีนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ยกเว้น 1) รายการขาดทุน/กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบียที

คาํนวณตามวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ และ 3) กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีน จะรบัรูใ้นกําไร

หรอืขาดทุน  เมอืบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนทรีบัรูส้ะสมไว้

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรอืขาดทุนและแสดงในรายการ

กําไร/(ขาดทุน)อนื  รายไดด้อกเบยีจะแสดงในรายการรายไดอ้นื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - บรษิัทจะวดัมูลค่าสินทรพัย์ทางการเงนิอืนทไีม่

เขา้เงอืนไขการวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรอื FVOCI ขา้งต้น ดว้ย FVPL โดยกําไรหรอื

ขาดทุนทเีกิดจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใิน

กําไร/(ขาดทุน)อนืในรอบระยะเวลาทเีกดิรายการ 
 

จ) การดอ้ยค่า 
 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิัทใชว้ธิกีารทวัไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการ

วดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึของลูกหนีตามสญัญาเช่าซือและลูกหนีเงนิให้

สนิเชอื ซงึกําหนดใหพ้จิารณาผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์

ขนึอยู่กบัว่ามกีารเพมิขนึของความเสยีงดา้นเครดติอย่างมนัียสําคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าตงัแต่เรมิรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 

บรษิัทประเมินความเสยีงด้านเครดติของสินทรพัย์ทางการเงินดงักล่าว ณ ทุกสนิรอบระยะเวลา

รายงานว่ามกีารเพมิขนึอย่างมนีัยสําคญันับตงัแต่การรบัรูร้ายการเมอืแรกเรมิหรอืไม่ (เปรยีบเทยีบ

ความเสยีงของการผดิสญัญาทจีะเกิดขนึ ณ วนัทีรายงาน กับความเสียงของการผิดสญัญาทีจะ

เกดิขนึ ณ วนัทรีบัรูร้ายการเรมิแรก)  
 

บรษิัทพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขนึ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ 

ในอดีตของบริษัท โดยจํานวนเงนิสดทีคาดว่าจะไม่ได้รบัหมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสด 

ตามสญัญาทงัหมดและกระแสเงนิสดซึงบรษิัทคาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอตัราดอกเบียทีแท้จรงิ 

เมอืแรกเรมิของสญัญา  
 

บรษิทัวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี 

 จาํนวนเงนิทคีาดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงนําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

 มลูค่าเงนิตามเวลา 

 ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทรีายงาน เกยีวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์

ในปัจจุบนั และการคาดการณ์ไปในอนาคต 
 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรอืขาดทุนเป็นรายการ 

แยกต่างหาก  
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การจดัชนั 

 

บรษิทั ไดก้ําหนดใหส้นิทรพัย์ทางการเงนินันมคีวามเสยีงดา้นเครดติเพมิขนึอย่างมนัียสําคญันับตงัแต่

การรบัรู้รายการเมอืแรกเรมิ  โดยกําหนดมาตรฐานขนัตําเมอืมีการค้างชําระเงนิต้นหรอืดอกเบีย

รวมกนัเกนิกว่า 30 วนั นับแต่วนัถึงกําหนดชําระ ซงึทางบรษิทัไดใ้ชเ้กณฑ์ดงักลา่วใหส้อดคล้องกบั

มาตรฐาน ทงันีเมอืใดทสีนิทรพัยเ์ขา้เกณฑม์คีวามเสยีงดา้นเครดติเพมิขนึอย่างมนีัยสาํคญัจะเปลยีน

การจดัชนัจาก ระดบัท ี1 เป็น ระดบัท ี2 และสนิทรพัย์จะเปลยีนการจดัชนักลบัมาเป็นระดบัท ี1 อกีครงั

เมอืสนิทรพัยด์งักล่าวไม่เขา้เกณฑท์กีําหนดไว ้

 

คาํจาํกดัความของการผดิสญัญาและเครอืงมอืทางการเงนิทมีกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ  

 

บริษัทจํากัดความสินทรพัย์ทางการเงนิว่าเป็นสินทรพัย์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือมีข้อบ่งชีถึง 

การเสอืมถอยของฐานะทางการเงินลูกหนี ซึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีอย่างมี

นัยสําคญั โดยสนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นดอ้ยค่าด้านเครดิตเมอืมกีารค้างชําระเงนิต้นหรอืดอกเบยีรวมกนั 

เกินกว่า 90 วนั นับแต่วนัถึงกําหนดชําระหรอืมีปัจจยัทีบ่งชว่ีาลูกหนีไม่มีความสามารถชําระหนีได ้ 

โดยคํานิยามของด้อยค่าด้านเครดตินันสอดคล้องกบันิยามทใีช้ในการบรหิารความเสยีงภายในบรษิัท  

ทงันีเมอืสนิทรพัย์ถูกจดัเป็นสนิทรพัย์ดอ้ยค่าด้านเครดติ จะถูกจดัชนัเป็นระดบัท ี3 ทงันีหากลูกหนีมี

ฐานะการเงนิหรอืผลประกอบการทดีโีดยไม่เขา้เกณฑ์ดอ้ยค่าดา้นเครดติใหส้ามารถทปีรบัชนัเป็นระดบั

ท ี2 ได ้นอกจากนีให้สามารถจดัเป็นระดบัท ี1 ได้หากไม่พบว่าความเสียงด้านเครดิตเพมิขนึอย่างมี

นัยสาํคญันับตงัแต่การรบัรูร้ายการเมอืแรกเรมิ 

 

บรษิทัมกีารนํามาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรบักจิการทีใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนีทไีดร้บัผลกระทบ

จากสถานการณ์ทส่ีงผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยทอีอกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบ

ระยะเวลารายงานสนิสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี 

 

เมือวนัที 16 เมษายน พ.ศ. 2563 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที 17/2563  

เรอืง แนวปฏิบตัทิางการบญัชี เรอืงมาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรบักิจการทใีห้ความช่วยเหลอื

ลูกหนีทีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ทส่ีงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เพือช่วยผ่อนปรนให้กับ

บรษิัททชี่วยเหลอืลูกหนีทไีด้รบัผลกระทบตามหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยทธีปท.ฝนส.

(23)ว. 276/2563 เรอืง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รบัผลกระทบจาก สถานการณ์ที

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ลงวนัที 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 และหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยทธีปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรอืง มาตรการการให้ความช่วยเหลอืลูกหนีเพมิเตมิในช่วง

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ลงวนัที 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และหนังสอืเวยีนของธนาคาร

แห่งประเทศไทยทีธปท.ฝนส.(01)ว. 648/2563 เรอืง มาตรการการให้ความช่วยเหลอืลูกหนีรายย่อย

เพิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที 2 ลงวันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

ทงัน ีแนวทางการช่วยเหลอืและวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีเีกยีวขอ้งกบับรษิทั มดีงันี 
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- การให้ความช่วยเหลอืแก่ลูกหนีทยีงัไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) บรษิัทจดัชนัลูกหนีดงักล่าว

เป็นชนัทีไม่มกีารเพิมขนึอย่างมนีัยสําคญัของความเสยีงด้านเครดิต (Performing หรอื Stage 1) 

ไดท้นัท ีหากวเิคราะห์ฐานะและกจิการของลูกหนีแล้วเห็นว่าลูกหนีสามารถปฏิบตัติามสญัญา

การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีได ้โดยไม่ต้องรอการตดิตามผลการปฏบิตัติามเงอืนไขการปรบัปรุง

โครงสร้างหนีและให้ถือว่าการปรบัปรุงโครงสร้างหนีดงักล่าวเป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี 

ในลักษณะเชิงป้องกัน (Pre-emptive) โดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนีทีมีปัญหา 

(Troubled Debt Restructuring) โดย ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมลูีกหนีทเีขา้รบัสทิธใิช้

มาตรการผ่อนปรนดงักล่าวทงัสนิ 7,500 ราย คดิเป็นมูลค่าเงนิต้นคงเหลอืทงัสนิ 217.80 ล้าน

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.34 ของลูกหนีทงัหมด 
 

- ทงันีในกรณีทบีรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนีทไีดร้บัผลกระทบภายใต้มาตรการ ใหค้วามช่วยเหลอื

ลูกหนีขนัตําตามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยทธีปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 

เรอืง มาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนีเพมิเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยทีธปท.ฝนส.(01)ว. 648/2563 เรอืง มาตรการการ 

ให้ความช่วยเหลอืลูกหนีรายย่อยเพิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะท ี2  

ลงวันที 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทคงการจัดชันหนีของลูกหนีตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ  

โดย ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมลูีกหนีทเีขา้รบัสทิธใิชม้าตรการผ่อนปรนดงักล่าวทงัสนิ 

280 ราย คิดเป็นมูลค่าเงนิต้นคงเหลือทังสนิ 12.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของ

ลูกหนีทงัหมด 

 

-  การใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนีทดีอ้ยคุณภาพ (NPL) บรษิัทจดัชนัลูกหนีดงักล่าวเป็นชนัสนิทรพัย์

ทไีม่มกีารเพมิขนึอย่างมนัียสําคญัของความเสยีงด้านเครดติ (Performing) หากลูกหนีสามารถ

ชําระเงนิตามสญัญาการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดอืนหรอื 3 งวด 

การชําระเงนิ แล้วแต่ะระยะเวลาใดจะนานกว่า โดย ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมลีูกหนี

ทเีขา้รบัสทิธใิช้มาตรการผ่อนปรนดงักล่าวทงัสนิ 882 ราย คดิเป็นมูลค่าเงนิต้นคงเหลอืทงัสนิ 

29.37 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.45 ของลูกหนีทงัหมด 

 

- ในกรณีทีการปรบัปรุงโครงสร้างหนีทําให้อตัราดอกเบยีทีแท้จริง (Effective interest rate (EIR)) 

เดมิไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงนิสดทจีะไดร้บัจากสินเชอืนั้นแล้ว บรษิัทใช ้EIR ใหม่เป็น

อตัราคดิคํานวณมูลค่าปัจจุบนัของสนิเชอืทปีรบัปรุงโครงสรา้งหนีภายใต้แนวทางการใหค้วาม

ช่วยเหลอืตามหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

- ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยวิธีการทัวไป (General 

approach) บรษิทั สามารถพจิารณานําหนักของขอ้มูลทมีกีารคาดการณ์ไปในอนาคตทีเกดิจาก

ภาวะวกิฤตชวัคราว เช่น ใชปั้จจยัทเีกยีวขอ้งกบัการคาดการณ์ในอนาคต เป็นนําหนักทน้ีอยกว่า

ข้อมูลทีสะท้อน ความสามารถในการชําระหนีของลูกหนีจากประสบการณ์ในอดีต หรือ 

ตามหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยทจีะกําหนด เพมิเติมต่อไป 
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ฉ) วธิกีารรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดอกเบยี  

 

การหยุดรบัรู้รายไดด้อกเบยีจากเงนิใหกู้ย้มืทคีา้งชําระเกนิกว่าสามเดอืนตงัแต่วนัครบกําหนดถูกยกเลกิ

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

วธิกีารรบัรูด้อกเบยีจะถูกเปลยีนแปลงให้รบัรูต้ามอตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ โดยการคํานวณนีใหใ้ช้อตัรา

ดอกเบยีทแีทจ้รงิกบัมลูคา่ตามบญัชขีนัตน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิยกเวน้สนิทรพัย์ทางการเงนิทไีม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือซือหรือเมือกําเนิด แต่กลายเป็นสินทรัพย ์

ทางการเงนิทมีกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติในภายหลงั สําหรบัสนิทรพัย์เหล่านี บรษิทัต้องใชอ้ตัราดอกเบยี

ทแีท้จรงิกบัราคาทุนตดัจําหน่ายหลงัหกัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกิดขนึของสนิทรพัย์

ทางการเงนินัน สาํหรบัรอบระยะเวลารายงานภายหลงั 

 

ช) การหกักลบ 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนีสนิทางการเงนิจะหกักลบกนัและแสดงจาํนวนสุทธใินงบแสดงฐานะการเงนิได้

ก็ต่อเมอืบรษิัทมีสทิธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหกักลบจํานวนเงินทีรบัรู้และบรษิัทตงัใจ 

ทจีะชําระดว้ยจํานวนเงนิสุทธ ิหรอืตงัใจทจีะรบัสนิทรพัย์และชําระหนีสนิพรอ้มกัน หลกัประกันทเีป็น

เงินสดทีใช้เพือทํารายการอนุพันธ์ทางการเงินจะถูกแสดงเป็นมูลค่าขนัต้น จนกว่ากระแสเงินสด 

ของหลกัประกนัจะสุทธดิว้ยกระแสเงนิสดของอนุพนัธ์ทางการเงนินันเสมอ ในบางสถานการณ์ถึงแม้

บริษัทจะมีข้อตกลงหักกลบ หากผู้บริหารไม่ได้ตังใจทีจะให้มีการรับสินทรัพย์และชําระหนีสิน 

พร้อมกัน ดังนันสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินจะถูกแสดงด้วยมูลค่าข ันต้นใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

6.1.3 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 

 

สนิทรพัย์ทใีหเ้ช่าตามสญัญาเช่าซอืบนัทกึเป็นลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิ

ทจี่ายตามสญัญาเช่าซอื ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืทยีงัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่า

ปัจจุบนัของลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ทางการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิงึสะทอ้น

อตัราผลตอบแทนคงท ีต้นทุนทางตรงเรมิแรกทรีวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืเรมิแรก

และจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญา 

 

6.1.4 ลูกหนีเงินให้สินเชือ 

 

ลูกหนีเงนิให้สนิเชอืรบัรูเ้รมิแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชอื ณ วนัทเีกดิรายการ ภายหลงัต่อมา

วดัมลูค่าของลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยแสดงดว้ยจาํนวนหนีตามสญัญาทเีหลอือยู่ 

บวกดว้ยดอกเบยีคา้งรบั  
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6.1.5 ทรพัยสิ์นรอการขาย 
 

ทรพัย์สนิรอการขาย คอืทรพัยส์นิทยีดึจากลูกหนีทผีดินัดชําระ โดยจะรบัรูเ้มอืเรมิแรกดว้ยจํานวนทตีํากว่า

ระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี และมูลค่ายุติธรรมของทรพัย์สนิหกัด้วยต้นทุนในการขายและต่อมา

แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 

ในกรณีทมีูลค่าตามบญัชสีูงกว่ามูลค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื มูลค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดให้เท่ากบัมูลค่า 

ทคีาดว่าจะไดร้บัคนืทกุสนิรอบระยะเวลารายงาน 
 

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรพัย์สินรอการขายจะรบัรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 

เมอืมกีารจาํหน่าย และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุน 
 

6.1.6 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์รบัรู้เมอืเรมิแรกตามราคาทุน หลงัจากนันอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทนุเดมิ

หกัคา่เสอืมราคาสะสม และค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
 

ตน้ทุนทเีกดิขนึภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัยห์นึงตาม

ความเหมาะสม เมอืต้นทุนนันเกิดขนึและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บรษิัทและ

ต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชอืถือ มูลค่าตามบญัชขีองชนิส่วนทถีูกเปลยีนแทนจะถูก 

ตดัรายการออก สําหรบัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอนื ๆ บรษิัทจะรบัรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน

กําไรหรอืขาดทุนเมอืเกดิขนึ 
 

ทดีนิไม่มกีารคดิค่าเสอืมราคา เนืองจากถอืว่าประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์มไีม่จาํกดั ค่าเสอืมราคา

ของสนิทรพัยอ์นืคํานวณโดยใชว้ธิเีส้นตรง เพอืลดราคาทุน แต่ละชนิดตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทปีระมาณ

การไวข้องสนิทรพัย ์มดีงัต่อไปนี 
 

อาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 - 20 ปี

เครอืงใช ้และอุปกรณ์สํานักงาน 5 - 10 ปี

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี
 

ทุกสินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 

ในกรณีทมีูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าทคีาดว่าจะได้รบัคนื มูลค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดให้เท่ากับมูลค่า 

ทคีาดว่าจะไดร้บัคนืทนัท ี
 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทเีกดิจากการจําหน่ายอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรยีบเทยีบจากสงิตอบแทนสุทธทิไีดร้บั

จากการจําหน่ายสนิทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ และจะรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนสุทธใินกําไร

หรอืขาดทุน 
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6.1.7 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทซีอืมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยคํานวณจากต้นทุน

ในการได้มาและการดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นันสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค ์ 

โดยจะตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี 
 

ตน้ทุนทใีชใ้นการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยเมอืเกดิขนึ ค่าใชจ้่ายทเีกดิจาก 

การพฒันาทีเกียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมลีกัษณะเฉพาะเจาะจง 

ซงึบรษิทัเป็นผูดู้แล จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนเมอืเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงันี 
 

 มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคทบีรษิทัจะทาํโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์เพอืนํามาใชป้ระโยชน์

หรอืขายได ้

 ผูบ้รหิารมคีวามตงัใจทจีะทาํโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์และนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 

 บรษิทัมคีวามสามารถทจีะนําโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ันมาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 

 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์นันใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอย่างไร 

 มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ และดา้นอนืไดเ้พยีงพอทจีะนํามาใช ้

เพอืทาํใหก้ารพฒันาเสรจ็สนิสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใชป้ระโยชน์หรอืนํามาขายได ้

 บรษิัทมคีวามสามารถทจีะวดัมูลค่าของรายจ่ายทเีกยีวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเีกิดขนึใน

ระหว่างการพฒันาไดอ้ย่างน่าเชอืถอื 
 

ต้นทุนโดยตรงทีรบัรู้เป็นส่วนหนึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานทีทํางานใน 

ทมีพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละค่าใชจ่้ายทเีกยีวขอ้งในจาํนวนเงนิทเีหมาะสม 
 

ต้นทุนการพัฒนาอืนทีไม่เข้าเงอืนไขเหล่านีจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมอืเกิดขึน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

หากก่อนหน้านีรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 
 

ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์และตดัจําหน่ายโดยใช้วธิเีสน้ตรงตลอด

อายุการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี 
 

6.1.8 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

บรษิัทไม่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทมีอีายุการใหป้ระโยชน์ทไีม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการ

ดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี และเมอืมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทบี่งชว่ีาสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า 

สําหรบัสินทรพัย์อืน บรษิัทจะทดสอบการด้อยค่าเมอืมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีบ่งชว่ีาสินทรพัย์

ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้เมอืมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่า

มลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนืหมายถึงจํานวนทสีูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรม

หกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 
 

เมอืมเีหตุใหเ้ชอืว่าสาเหตุททีาํใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป บรษิทัจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่า

สาํหรบัสนิทรพัยอ์นื ๆ ทไีม่ใช่ค่าความนิยม 
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6.1.9 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่า - กรณีทีบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

 

บรษิัทรบัรูส้ญัญาเช่าเมอืบรษิัทสามารถเขา้ถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และ

หนีสนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนีสนิและต้นทุนทางการเงิน  

โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบยีคงที

จากยอดหนีสนิตามสญัญาเช่าทคีงเหลอือยู่ บรษิัทคดิค่าเสอืมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรง

ตามอายุทสีนักว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัย์และหนีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้รมิแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หนีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ย

มูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ดงันี 

 ค่าเช่าคงท ี(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทโีดยเนือหา) สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

 ค่าเช่าผนัแปรทอีา้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

 มลูค่าทคีาดว่าจะต้องจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

 ราคาสทิธเิลอืกซอืหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทบีรษิัทจะใช้สทิธ ิและ 

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทบีรษิทัคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนีสินตามสญัญาเช่า  

หากบรษิัทมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

 

บรษิัทจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบยีโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบยี

โดยนัยได ้บรษิทัจะคดิลดด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพมิของผูเ้ช่า ซงึกค็อือตัราทสีะทอ้นถงึการกูย้มืเพอืให้

ไดม้าซงึสนิทรพัยท์มีมีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงอืนไขทใีกลเ้คยีงกนั 

 

บรษิทัมีสญัญาเช่าซึงกําหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซึงยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่า

หนีสนิตามสญัญาเช่าจนกระทงัดชันีหรอือตัรานันมผีลต่อการจ่ายชําระ บรษิัทปรบัปรุงหนีสนิตามสญัญาเช่า

ไปยงัสนิทรพัย์สทิธกิารใชท้เีกียวขอ้งเมอืการจ่ายชําระค่าเช่าดงักล่าวเปลยีนแปลงไป 

 

สนิทรพัย์สิทธกิารใชจ้ะรบัรู้ด้วยราคาทุน ซงึประกอบด้วย 

 จาํนวนทรีบัรูเ้รมิแรกของหนีสนิตามสญัญาเช่า  

 ค่าเช่าจ่ายทไีดช้าํระก่อนเรมิ หรอื ณ วนัทาํสญัญา สุทธจิากเงนิจงูใจทไีดร้บัตามสญัญาเช่า  

 ตน้ทุนทางตรงเรมิแรก  

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 

 

ค่าเช่าทีจ่ายตามสญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีมมีูลค่าตําจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิี

เส้นตรง สญัญาเช่าระยะสนัคอืสญัญาเช่าทมีอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที

มีมูลค่าตําประกอบด้วยอุปกรณ์สาํนักงานขนาดเล็ก 
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ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ีบรษิัทได้รบัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนืองจากสถานการณ์ 

COVID-19 บรษิัทเลอืกทจีะไม่ปฏิบตัิตาม TFRS 16 เกยีวกบัการเปลยีนแปลงสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่า

ทุกสญัญาทไีดร้บัการลดค่าเช่า แต่เลอืกทจีะนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชวัคราวเพอืลดผลกระทบจาก 

COVID-19 ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญช ีมาถือปฏิบตัิสําหรับรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลา

ระหว่างวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยการปรบัลดหนีสนิตามสญัญาเช่าที

ครบกําหนดตามสดัส่วนทไีดร้บัส่วนลดตลอดช่วงเวลาทไีดร้บัการลดค่าเช่า และกลบัรายการค่าเสอืมราคาจาก

สนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละดอกเบยีจากหนีสนิตามสญัญาเช่าทรีบัรู้ในระหว่างงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าทลีดลง 

โดยรบัรู้ผลต่างทีเกิดขนึเป็นรายการรายได้อืน แทนการปรบัปรุงมูลค่าสินทรพัย์สิทธกิารใช้และวดัมูลค่า

หนีสนิตามสญัญาเช่าจากการเปลยีนแปลงสญัญาเช่าใหม่ 
 

6.1.10 ภาษีเงินไดปี้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี

ภาษีเงนิได้จะรบัรู้ในงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทีเกยีวข้องกบัรายการทีรบัรู้ในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อนืหรอืรายการทรีบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษีทมีผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทคีาดไดค้่อนขา้ง

แน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในสนิรอบระยะเวลาทรีายงาน ผู้บรหิารจะประเมินสถานะของการยนืแบบแสดง

รายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีการนํากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึนอยู่กับการตีความ บริษัทจะ 

ตงัประมาณการค่าใชจ้่ายภาษทีเีหมาะสมจากจาํนวนทคีาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรู้เมอืเกิดผลต่างชวัคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนีสนิ และราคา

ตามบญัชทีแีสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรก็ตามบรษิัทจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัผลต่าง

ชวัคราวทเีกดิจากการรบัรูเ้รมิแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนีสนิทเีกดิจากรายการทไีม่ใช่การรวม

ธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุนทงัทางบญัชแีละทางภาษี  
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะม ี

ผลบังคับใช้ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมือสินทรพัย ์

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีเีกยีวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกําไรทางภาษี 

เพยีงพอทจีะนําจํานวนผลต่างชวัคราวนันมาใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมอืบรษิทั

มีสิทธติามกฎหมายทจีะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสนิภาษีเงนิได้ของงวด

ปัจจุบัน และทังสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกียวข้องกับ 

ภาษีเงนิได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึงตังใจจะจ่ายหนีสินและสินทรพัย ์

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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6.1.11 หนีสินทางการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

บรษิทัจะพจิารณาจดัประเภทเครอืงมอืทางการเงนิทบีรษิัทเป็นผูอ้อกเป็นหนีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี 
 

 หากบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาทีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทางการเงินอืนให้กับ 

กิจการอืน โดยไม่สามารถปฏิเสธการชําระหรือเลือนการชําระออกไปอย่างไม่มีกําหนดได้นัน 

เครอืงมอืทางการเงนินันจะจดัประเภทเป็นหนีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนันสามารถชําระโดย

การออกตราสารทุนของบรษิทัเองดว้ยจาํนวนตราสารทุนทคีงท ีเพอืแลกเปลยีนกบัจาํนวนเงนิทคีงท ี

 หากบรษิัทไม่มีภาระผูกพนัตามสญัญาหรือสามารถเลือนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้

เครอืงมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนีสนิหมุนเวยีนเมอืบรษิทัไม่มสีทิธอินัปราศจากเงอืนไขใหเ้ลอืนชาํระหนีออกไปอีก

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูค่า 
 

ในการรบัรูร้ายการเมอืเรมิแรกบรษิทัต้องวดัมูลค่าหนีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหนีสนิ

ทางการเงนิทงัหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
 

ค่าธรรมเนียมทีจ่ายไปเพอืให้ได้เงินกู้ยมืมาจะรบัรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรู้จนกระทงัมีการถอนเงนิ  

ซงึจะนําไปรวมคํานวณตามวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้จีะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียม 

นีจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าและตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้เีกยีวขอ้ง 
 

ค) การตดัรายการและการเปลยีนแปลงเงอืนไขของสญัญา 
 

บรษิัทตดัรายการหนีสนิทางการเงนิเมอืภาระผูกพันทรีะบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัิตามแล้ว หรอืได้มกีาร

ยกเลกิไป หรอืสนิสุดลงแลว้ 
 

หากบรษิัทมีการเจรจาต่อรองหรือเปลยีนแปลงเงอืนไขของหนีสินทางการเงิน บรษิัทจะต้องพิจารณาว่า

รายการดงักล่าวเขา้เงอืนไขของการตดัรายการหรอืไม ่หากเขา้เงอืนไขของการตดัรายการ บรษิทัจะตอ้งรบัรู้

หนีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหนีสนิใหม่นัน และตดัรายการหนีสนิทางการเงนินันดว้ยมูลค่า

ตามบญัชทีเีหลอือยู่ และรบัรูส่้วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอนืในกําไรหรอืขาดทุน  
 

หากบรษิัทพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงอืนไขดงักล่าวไม่เขา้เงอืนไขของการตดัรายการ บรษิัทจะปรบัปรุง

มูลค่าของหนีสนิทางการเงนิโดยการคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบยีทีแท้จรงิเดิม 

(Original effective interest rate) ของหนีสนิทางการเงนินัน และรบัรูส่้วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอนื

ในกําไรหรอืขาดทุน 



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

33 

 

6.1.12 ผลประโยชน์พนักงาน  

 

ผลประโยชน์ระยะสนัของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะต้องจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสนิรอบระยะเวลาบญัช ีเช่น เงนิเดอืน 

ค่าจา้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่าย ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลา

การใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสนิสุดรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัจะบนัทกึหนีสนิดว้ยจํานวนที

คาดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

บรษิทัจดัตงักองทุนสาํรองเลยีงชพี ซงึบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของ

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและ 

เงนิทบีรษิทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน บรษิทัไม่มภีาระผกูพนัทจีะจ่ายเงนิเพมิอกีเมอืไดจ่้ายเงนิสมทบไปแลว้ 

สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจากสินทรพัย์ของบริษัท เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมอืถงึกําหนดชําระ 

 

ผลประโยชน์เมอืเกษียณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทพีนักงานจะไดร้บัเมอืเกษียณอายุ  

โดยมกัขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อาย ุจาํนวนปีทใีหบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมอืเกษยีณอายุ 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยอสิระทุกปี ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วย 

ทปีระมาณการไว ้ซงึมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่าย

ในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรฐับาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน

ประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของพันธบตัรรฐับาลใกล้เคียงกับระยะเวลาทตี้องชําระ

ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมอืเกษยีณอาย ุ

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวด 

ทเีกดิขนึ และรวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของเจา้ของ ต้นทุนบรกิารในอดตี

จะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทนุ 
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6.1.13 ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรบัรู้ก็ต่อเมือ บริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง 

ทีจดัทําไว ้อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการชําระภาระผูกพนันันมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจํานวนทตีอ้งจ่ายไดอ้ยา่ง

น่าเชอืถอื 

 

บรษิัทจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีสนิ โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทคีาดว่าจะต้องนํามา

จ่ายชําระภาระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซงึสะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของ

มลูค่าของเงนิตามเวลาและความเสยีงเฉพาะของหนีสนิทกีําลงัพจิารณาอยู ่การเพมิขนึของประมาณการ

หนีสนิ เนืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลา จะรบัรูเ้ป็นดอกเบยีจ่าย 

 

6.1.14 ทุนเรอืนหุ้น 

 

หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนส่วนเพมิทเีกยีวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซอืหุน้ซงึสุทธจิากภาษจีะถูกแสดง

เป็นยอดหกัในส่วนของเจา้ของ 

 

6.1.15 การรบัรู้รายได ้และคา่ใช้จ่าย 

 

ก) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร เช่น รายไดจ้ากค่าปรบัชําระล่าช้าจะรบัรูเ้ป็นรายได ้ณ เวลาใด

เวลาหนึงเมอืไดใ้หบ้รกิารแลว้ ทงันี บรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้มอืมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทจีะ

เรยีกเกบ็เงนิได ้

 

ข) รายได้อืน 

 

รายไดอ้นืจะถอืเป็นรายได ้เมอืไดป้ฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัติามสญัญาแลว้ โดยจาํนวนรายได ้

ทรีบัรู้อาจจะรบัรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง หรอืตลอดช่วงเวลาหนึง สําหรบักรณีภาระทีต้องปฏิบตัิ

เสร็จสินตลอดช่วงเวลาหนึง บริษัทรบัรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึงดังกล่าวโดยการเลือกวิธ ี

ทเีหมาะสมสาํหรบัการวดัความก้าวหน้าของภาระทตีอ้งปฏิบตัใิหเ้สรจ็สนิใหส้มบูรณ์ ทงันี บรษิทั

จะรบัรูร้ายไดเ้มอืมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทจีะเรยีกเกบ็เงนิได ้

 

ค) ค่าใช้จา่ย 

 

ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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6.1.16 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงนิปันผลทจี่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูใ้นดา้นหนีสนิในงบการเงนิของบรษิทัในรอบระยะเวลาบญัช ี

ซงึทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
 

6.1.17 กาํไรต่อหุ้น 
 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสุทธสิาํหรบัปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของจาํนวน

หุน้สามญัทชีําระแลว้และออกจาํหน่ายในระหว่างปี 
 

6.1.18 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในทนํีาเสนอให้ผู้มอํีานาจตัดสนิใจ

สูงสุดดา้นการดําเนินงาน ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทมีหีน้าทใีนการ

จดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึงพิจารณาว่าคือ กรรมการ

ผูจ้ดัการของบรษิทัททีาํการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 

6.2 นโยบายการบญัชีทีมีผลบงัคบัใช้ถึงปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

6.2.1 ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 
 

บริษัทตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาการค้างชําระของลูกหนีคงเหลือหักด้วยรายได้ดอกเบีย 

รอตัดบัญชี บวกดอกเบียค้างรับ ผู้บริหารพิจารณาเปรียบเทียบถึงโอกาสได้รับชําระคืนจากลูกหนี  

ซึงคํานึงถึงความสัมพันธ์ของยอดค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนีเงินให้กู้ยืม จนถึงการพิจารณา

ผลกระทบของสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิทอีาจมตี่อความสามารถในการชําระเงนิของลูกหนี โดยมหีลกัเกณฑ์

การตงัค่าเผอืหนสีงสยัจะสญูดงันี  
 

ระยะเวลาคา้งชาํระ อตัราร้อยละของค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 
  

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 1 

เกนิระยะเวลา :   

   ไม่เกนิ 1 เดอืน 1 

   เกนิกําหนดชําระมากกว่า 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 2 

   เกนิกาํหนดชาํระมากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 100 

   เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 100 

   มากกว่า 12 เดอืน 100 
 

นอกจากนีบรษิทัไดพ้จิารณาตงัคา่เผอืหนีสงสยัจะสูญส่วนเพมิสําหรบัลูกหนขีองบรษิทัทบีรษิทัพจิารณา

ว่ามคีวามเสยีงในความสามารถในการจ่ายชาํระหนีเกนิกว่าหลกัเกณฑป์กต ิ
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บรษิทัจะรบัรูห้นีสูญทตีดัจําหน่ายระหว่างปีเป็นค่าใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุน บรษิทัมนีโยบายตดัจําหน่าย

ลูกหนีออกจากบญัชเีมอืบรษิทัไดต้ิดตามทวงถามใหช้ําระหนีตามสมควรแก่กรณีโดยมหีลกัฐานการตดิตาม

ทวงถามอย่างชดัเจนและไม่ได้รบัชําระหนี และรบัรู้หนีสูญได้รบัคนืเป็นรายไดอ้นืในกําไรหรอืขาดทุน 

เมอืไดร้บัชําระคนื 

 

6.2.2 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่า - กรณีทีบริษทัเป็นผู้เช่า 

 

สญัญาระยะยาวเพอืเช่าสนิทรพัย์ซงึผู้ให้เช่าเป็นผู้รบัความเสยีงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ

เป็นส่วนใหญ่สัญญาเช่านันถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว  

(สุทธจิากสงิตอบแทนจงูใจทไีดร้บัจากผู้ใหเ้ช่า) จะบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุนโดยใชว้ธิเีส้นตรงตลอดอายุ

ของสญัญาเช่านัน 

 

สญัญาเช่าทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ซึงผู้เช่าเป็นผู้รบัความเสยีงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

เกอืบทงัหมดถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ ซงึจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

ทเีช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองจํานวนเงนิทตีอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า 

 

จํานวนเงนิทตี้องจ่ายตามสญัญาจะปันส่วนระหว่างหนีสนิตามสญัญาและค่าใช้จ่ายทางการเงนิเพอืใหไ้ด้

อตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีสนิสญัญาเช่าระยะยาว ส่วนดอกเบยีจ่ายจะบนัทึกในกําไรหรอื

ขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่าเพอืทําใหอ้ตัราดอกเบยีแต่ละงวดเป็นอตัราคงทสีําหรบัยอดคงเหลอื

ของหนีสนิทเีหลอือยู่ สนิทรพัยท์ไีดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสอืมราคาตลอดอายุการใชง้านของ

สนิทรพัยท์เีช่าหรอือายุของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 

 

6.2.3 เงินกู้ยืม 

 

เงนิกู้ยมืรบัรูเ้รมิแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสงิตอบแทนทไีดร้บัหกัดว้ยต้นทุนการจดัทํารายการทเีกดิขนึ

เงนิกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ ผลต่างระหว่างเงนิ

ทไีด้รบั (หกัด้วยต้นทุนการจดัทํารายการทเีกิดขนึ) เมอืเทียบกบัมูลค่าทจี่ายคนืเพอืชําระหนีนันจะรบัรู ้

ในกําไรหรอืขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

 

ค่าธรรมเนียมทจี่ายไปเพอืใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทงัมกีารถอนเงนิ 

ซงึจะนําไปรวมคํานวณตามวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ หากมคีวามเป็นไปไดท้จีะไม่ถอนเงนิ ค่าธรรมเนียม

นีจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าและตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้เีกยีวขอ้ง 
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บรษิัทจะตัดรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมอืภาระผูกพนัตามสญัญานันไดม้กีารปฏิบตัิ

ตามแลว้ หรอืไดถู้กยกเลกิไปหรอืสนิสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนีสนิทางการเงนิทสีนิสุดลง

หรอืทไีด้โอนใหก้บักจิการอนืและสงิตอบแทนทจี่ายซงึรวมถงึสนิทรพัย์ทไีม่ใช่เงนิสดทโีอนไปหรอืหนีสนิ 

ทรีบัมาจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเป็นส่วนหนึงของต้นทุนทางการเงนิ 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนีสนิหมุนเวยีนเมอืบรษิทัไม่มสีทิธอินัปราศจากเงอืนไขใหเ้ลอืนชาํระหนีออกไปอกี

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 
 

6.2.4 การรบัรู้รายได้ดอกเบียและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากลูกหนีตามสญัญาเช่าซือและ

ลูกหนีเงินให้สินเชือ 
 

รายไดด้อกเบยี และรายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ (Front-end fee), ค่าธรรมเนียมปิดสญัญา (Back-end fee) และ

ค่าธรรมเนียมบริการจากลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและลูกหนีเงินให้สินเชอื รบัรู้ตามวธิอีตัราดอกเบีย 

ทแีท้จรงิ (Effective interest rate) ตลอดอายุของสญัญาจนถงึวนัครบกําหนด  
 

บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้เมือลูกหนีค้างชําระค่างวดติดต่อกันเกินกว่า 3 งวดขึนไปนับจากวันท ี

ครบกําหนดชําระตามสญัญาหรอืมคีวามไม่แน่นอนเกียวกบัการชําระหนี ตามแนวปฏิบตัทิางการบญัชี

สําหรับธุรกิจสินเชือเพือการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) เมือวันที 30 เมษายน พ.ศ. 2547  

โดยสมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึงได้รบัความเห็นชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กําหนดให้หยุดรบัรูร้ายไดส้ําหรบัลูกหนีทคีา้งชําระ

ค่างวดเกนิกว่าสามงวด บรษิัทจะรบัรู้รายไดด้อกเบยีและรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารเมอืไดร้บัชําระ

ตามเกณฑ์เงนิสด และบรษิัทจะรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งใหม่กต็่อเมอืไมม่กีารคา้งชําระของเงนิต้นและ

ดอกเบยี 
 

7 การจดัการความเสียงทางการเงิน 
 

กจิกรรมของบรษิทัมคีวามเสยีงทางการเงนิทหีลากหลายซงึไดแ้ก่ ความเสยีงจากตลาด (รวมถงึความเสยีงจาก อตัรา

แลกเปลียน ความเสยีงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลยีนแปลงในอตัราดอกเบีย และความเสยีงด้านกระแสเงนิสด 

อนัเกิดจากการเปลยีนแปลงอตัราดอกเบีย) ความเสยีงด้านสภาพคล่อง และความเสยีงด้านการให้สนิเชอื แผนการ

จดัการความเสียงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นจดัการความผันผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบ 

ททีาํใหเ้สยีหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงนิของบรษิทัใหเ้หลอืน้อยทสุีดเท่าทเีป็นไปได ้ 
 

7.1 ความเสียงจากตลาด 
 

ก) ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 
 

ความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีน คอื ความเสยีงทมีลูค่าของเครอืงมอืทางการเงนิจะเปลยีนแปลงไปเนืองจาก 

การเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 
 

การดําเนินธุรกจิของบรษิัทโดยส่วนใหญ่กระทําเป็นเงนิบาท และดําเนินงานอยู่ภายในประเทศไทย ดงันัน

บรษิทัจงึไมม่คีวามเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีน  
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ข) ความเสียงจากอตัราดอกเบยี 

 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ขนึกับการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย 

ในตลาดโดยลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื และลูกหนีเงนิให้สนิเชือบรษิัทอ้างอิงอตัราดอกเบยีคงทตีามสญัญา 

ในขณะทีเงนิกู้ยมืระยะสนัและเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิัทมอีตัราดอกเบียตามสญัญา

เป็นอตัราดอกเบยีคงทแีละอตัราดอกเบยีลอยตวั ซงึบรษิทัไม่ไดใ้ชส้ญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยีเพอืเป็น

การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสดของจาํนวนเงนิดอกเบยีทจีะตอ้งจ่ายในอนาคตสําหรบัการกู้ยมืทมีอีตัรา

ดอกเบียแบบลอยตัว โดยบริษัทพิจารณาว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพือป้องกัน 

ความเสยีงดงักล่าว เนืองจากความผนัผวนของอตัราดอกเบยีในตลาดในอนาคตจะไม่มผีลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานอย่างเป็นสาระสําคญั 

 

เงนิกู้ยมืและลูกหนีไดแ้สดงดว้ยราคาทนุตดัจําหน่าย ทงันี บรษิทัมเีงนิกู้ทมีอีตัราดอกเบยีผนัแปร จงึส่งผล

ใหบ้รษิทัมคีวามเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยีในตลาด 

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีของเงนิกูย้มื ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน มดีงันี 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

รายการกําไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวต่อการเพมิขนึหรอืลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบยีจากเงนิกู้ยมื  

ซงึเป็นผลมาจากการเปลยีนแปลงในอตัราดอกเบยี  

 

 ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

 พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2562 

บาท 
   

อตัราดอกเบยี - เพมิขนึรอ้ยละ 0.25 (217,902) (176,183) 

อตัราดอกเบยี - ลดลงร้อยละ 0.25 274,502 165,127 

 

* โดยกําหนดใหปั้จจยัอนืคงท ี
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ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิทสีาํคญัสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบยีและวนัครบกําหนด ไดด้งันี 

 

 อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบียลอยตวั    

 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกวา่ 5 ปี 

พนับาท 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

ไม่มอีตัรา

ดอกเบยี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ดอกเบยี 

(ร้อยละ 

ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 299,170 - - 7,396 306,566 0.05 - 0.25 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย 

  มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุ - - - - - - 1,600,074 1,600,074 - 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื 53,587 96,892 - - - - - 150,479 15.17 - 24.89 

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 4,153,289 2,102,193 - - - - - 6,255,482 11.88 - 36.00 

4,206,876 2,199,085 - 299,170 - - 1,607,470 8,312,601  

          

หนีสินทางการเงิน          

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 2,865,508 - - - - - - 2,865,508 1.40 - 5.87 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - - - - - 77,666 77,666 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 310,000 - 371,000 282,800 - - 963,800 2.00 - 2.95 

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 67,814 174,000 - - - - - 241,814 3.72 - 5.58 

 2,933,322 484,000 - 371,000 282,800 - 77,666 4,148,788  
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ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิทสีาํคญัสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบยีและวนัครบกําหนด ไดด้งันี 

 

 อตัราดอกเบยีคงที อตัราดอกเบียลอยตวั    

 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกวา่ 5 ปี 

พนับาท 

ไม่มอีตัรา

ดอกเบยี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ดอกเบยี 

(ร้อยละ 

ต่อปี) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 244,999 - - 7,559 252,558 0.10 – 0.40 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื 2,270 11,825 - - - - - 14,095 15.17 – 23.83 

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 4,300,323 2,322,983 - - - - - 6,623,306 11.88 – 36.00 

4,302,593 2,334,808 - 244,999 - - 7,559 6,889,959  

          

หนีสินทางการเงิน          

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 1,212,698 - - 2,120,202 - - - 3,332,900 2.40 – 4.50 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - - - - - 69,955 69,955 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 464,685 307,930 - - 772,615 4.00 

หนีสนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 11,267 15,433 - - - - - 26,700 3.82 – 6.67 

 1,223,965 15,433 - 2,584,887 307,930 - 69,955 4,202,170  
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7.2 ความเสยีงด้านเครดิต 

 

ความเสยีงดา้นเครดติ คอื ความเสยีงจากการทลีูกหนีไมส่ามารถชาํระเงนิตน้และดอกเบยีไดต้ามสญัญา 

 

ความเสยีงดา้นเครดติของบรษิทัเกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญาของ

เงนิลงทุนในตราสารหนีทวีดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) รวมถึงความเสยีงด้านสนิเชอืแก่

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื และลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 

 

ก) การบริหารความเสียง 

 

บริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสียงทางด้านสินเชือ บริษัทมีนโยบายทีเหมาะสม 

เพอืทําให้เชอืมนัได้ว่าได้ทําสญัญากบัลูกคา้ทมีปีระวตัิสนิเชอือยู่ในระดบัทเีหมาะสมซึงมกีารจํากดัสนิเชอื

ลูกคา้ รวมถงึไดร้บัการรบัประกนัทเีหมาะสมจากลูกคา้  

 

ข) หลกัประกนั 

 

บริษัทกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพือลดความเสียงด้านเครดิต และบริษัทสามารถให้ลูกหนี 

วางหลกัประกนัประเภทต่างๆ เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต์ และรถเพอืการเกษตร เป็นตน้ เพอืใชใ้นการ

กูย้มืเงนิ ซงึบรษิัทมนีโยบายภายในทรีบัการวางหลกัประกนัสําหรบัสนิทรพัย์บางประเภทเพอืลดความเสยีง

ดา้นเครดติ 

 

บรษิทัประเมนิมลูค่าของหลกัประกนันับตงัแต่วนัทบีรษิทัเรมิกระบวนการสําหรบัการปล่อยสนิเชอืแก่ลูกหน ี 

 

บริษัทไม่มีการเปลยีนแปลงอย่างมีสาระสําคญัของนโยบายการวางหลักประกันสําหรบัสินเชอืของบริษัท 

ในรอบระยะเวลารายงาน และไม่มกีารเปลยีนแปลงอย่างมสีาระสําคญัของคุณภาพของหลกัประกนัเมอืเทยีบ

กบัรอบรายงานก่อนหน้า 

 

ค) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

บรษิทัมสีนิทรพัย์ทางการเงนิ 2 ประเภททตี้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที

คาดว่าจะเกดิขนึ 

 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื และลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 

 

แมว่้าบรษิัทมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซงึเขา้เงอืนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต ้

TFRS 9 แต่บรษิทัพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิทไีม่มนีัยสาํคญั 
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ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื และลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 

 

บรษิัทเลอืกใช้วธิทีวัไป (General approach) สําหรบัการวดัมูลค่าค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่า

จะเกิดขึน โดยพิจารณาการเปลียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงินเป็นสามระดับ  

โดยในแต่ละระดบัจะกําหนดวธิกีารวดัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึและการคํานวณวธิี

ดอกเบยีทแีทจ้รงิทแีตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 

 

- ระดบัท ี1 หากความเสยีงดา้นเครดติของเครอืงมอืทางการเงนิไม่เพมิขนึอย่างมนัียสําคญันับตงัแต่

การรบัรูร้ายการเมอืเรมิแรก ค่าเผอืผลขาดทุนของเครอืงมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจาํนวนเงนิ

เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัท ี2 หากความเสยีงดา้นเครดติของเครอืงมอืทางการเงนิเพมิขนึอย่างมนีัยสาํคญันับตงัแต่การ

รบัรู้รายการเมอืแรกเริม ค่าเผอืผลขาดทุนของเครอืงมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจํานวนเงนิ

เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึตลอดอาย ุ

- ระดบัท ี3 เมอืสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงอืนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทมีกีารดอ้ยค่าด้านเครดติ 

ค่าเผอืผลขาดทุนของเครอืงมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติ 

ทคีาดวา่จะเกดิขนึตลอดอายุ 

 

ในการคํานวณค่าเผอืดอ้ยค่าภายใต้วธิกีารพจิารณาการเปลยีนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยแ์บบ

สามระดบัค่าเผอืดอ้ยค่าจะถูกคํานวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี (Collective approach) โดยคํานึงถึงขอ้มูล

คาดการณ์ในอนาคต 

 

คําอธิบายถัดไปคือวิธีการทีบริษัทกําหนดความเหมาะสมในการจัดกลุ่มของสินทรพัย์ทางการเงิน 

เมอืบรษิทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวแบบกลุม่ลูกหนี 

(Collective approach) 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขนึถูกวดัมูลค่ามาจาก ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกิดขนึ 

ใน 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึตลอดอายุขนึอยู่กบัการเพมิขนึอย่างมี

นัยสําคัญด้านเครดิตจากการรับรู้รายการเมือแรกเริมหรือไม่ หรือสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 

เขา้เงอืนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทมีกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติหรอืไม่ ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะ

เกดิขนึประกอบดว้ยการคดิลดของค่าความน่าจะเป็นทลีูกหนีจะผดินัดชําระหนี (Probability of default) 

ความเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึเมอืลูกหนีผดินัดชําระหนีต่อยอดหนี (Loss given default) และยอดหนีคงคา้ง

ทผีดินัดชาํระหนี (Exposure at default) โดยมคีาํจาํกดัความดงันี 
 

- ความน่าจะเป็นทลูีกหนีจะผดินัดชําระหนี (Probability of default) เกดิจากโอกาสทลูีกหนีจะผดินัด

ชาํระหนีในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทเีหลอือยู่ของภาระทลูีกหนีจะตอ้งจ่ายนัน 

- ยอดหนีคงคา้งทผีดินัดชาํระหนี (Exposure at default) คดิจากมลูค่าของหนีทบีรษิทัคาดว่าจะมตี่อลูกหนี 

ณ วนัทมีกีารผดินัดชาํระหนี ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทเีหลอือยู่ของภาระทลีูกหนี

จะตอ้งจ่ายนัน 

- ความเสยีหายทอีาจจะเกิดขนึเมอืลูกหนีผดินัดชําระหนีต่อยอดหนี (Loss given default) เกิดจาก

การคาดการณ์ของบรษิัทต่อความเสียหายทอีาจจะเกิดขนึ ในการคํานวณความเสยีหายทอีาจจะ

เกดิขนึเมอืลูกหนีผดินัดชาํระหนีต่อยอดหนีประกอบดว้ยหลายปัจจยัทงัประเภทของลูกหนี ประเภท

ของสิทธิในการเรียกร้องตามสัญญาและหลักประกันหรือการช่วยเหลือทางด้านเครดิตอืนๆ  

โดยความเสยีหายทอีาจจะเกิดขนึเมอืลูกหนีผดินัดชาํระหนีต่อยอดหนีจะคํานวณสําหรบัมูลค่าในอกี 

12 เดอืนขา้งหน้าหรอืตลอดจนอายุทเีหลอือยู่ของภาระทลูีกหนีจะตอ้งจ่ายนัน 
 

ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึคํานวณจากการคาดการณ์ค่าความน่าจะเป็นทลูีกหนีจะผดินัด

ชําระหนี (Probability of default) ความเสียหายทอีาจจะเกิดขนึเมือลูกหนีผิดนัดชําระหนีต่อยอดหนี 

(Loss given default) และยอดหนีคงคา้งทผีดินัดชาํระหนี (Exposure at default) ทจีะเกดิขนึแต่ละเดอืน

ในอนาคตสําหรบัลูกหนีแบบรายกลุ่มลูกหนี โดยการนําส่วนประกอบทงัสามส่วนมาคูณกัน เพอืการ

คาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทคํานวณผลขาดทุนด้านเครดติที

คาดว่าจะเกดิขนึในแต่ละเดอืนในอนาคตและคดิลดกลบัมา ณ วนัทรีายงาน โดยใชอ้ตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ 

ณ วนัเรมิสญัญาในการคดิลดมูลค่าคงเหลอืเมอืผดินัดชําระหนีในอกี 12 เดอืนขา้งหรอืตลอดอายุสญัญา

คดิจากการคาดการณ์การจ่ายชาํระของลูกหนี โดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของสญัญาทตี่างกนัดงันี 
 

- สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทแีสดงด้วยวธิตีดัจาํหน่ายและสนิเชอืทมีลีกัษณะการจ่ายแบบครงัเดยีว 

มลูค่าคงเหลอืเมอืผดินัดชําระหนีขนึอยู่กบัการจ่ายคนืตามสญัญาของลูกหนีในช่วงระยะเวลา 12 เดอืน

หรอืตลอดอายุสญัญา  
 

บรษิัทจะตดัจําหน่ายลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ และลูกหนีเงนิใหส้ินเชอืเมอืคาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคืน  

ขอ้บ่งชทีคีาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื เช่น การไม่ยอมปฏิบตัิตามแผนการชําระหนีหรอืทยอยชําระหนี  

ไม่มกีารชาํระเงนิตามสญัญา  
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ และลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืจะแสดงเป็นผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสุทธใินกําไรจากการดําเนินงาน การได้รบัชําระหนีคนืจากจํานวนทไีดต้ดัจําหน่ายไปจะ

ถูกบนัทกึกลบัรายการในรายการเดยีวกนักบัทไีดบ้นัทกึผลขาดทุนไป 
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สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) 

 

บรษิัทมคีวามเสยีงด้านการเครดติทเีกยีวกบัเงนิลงทุนในตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุน ทงันี ความเสยีงสงูสุด ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงานเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน  

 

7.3 ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง 

 

การจดัการความเสยีงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจีํานวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์อียู่ในความต้องการ

ของตลาดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุนทสีามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชอืทเีพยีงพอต่อการชาํระ

ภาระผูกพันเมอืถึงกําหนด ณ วนัสินรอบระยะเวลาบญัช ีบรษิัทมีเงนิฝากธนาคารทสีามารถเบิกใช้ได้ทนัที

จํานวน 299 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 245 ล้านบาท) เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท  

จากลกัษณะของการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึงเป็นธุรกิจทีมีความยืดหยุ่นและเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ส่วนงานบรหิารการเงนิของบรษิัทได้คงไว้ซึงความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึงวงเงินสินเชอืที

เพยีงพอ 

 

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงนิสดของบริษัทอย่างสมําเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสํารอง

หมุนเวยีน (จากวงเงนิสินเชอืทยีงัไม่ได้เบกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี 

บรษิัทยงัได้ทําการประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัย์ทมีีสภาพคล่องสูงและ

อตัราส่วนสภาพคล่องตามขอ้กําหนดต่าง ๆ และคงไวซ้งึแผนการจดัหาเงนิ 

 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 

บรษิทัมวีงเงนิกูท้ยีงัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัท ี31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปนี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

อตัราดอกเบยีลอยตวั   

หมดอายภุายในหนึงปี   

   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 19,992 21,000 

   - วงเงนิกูธ้นาคาร 130,000 230,000 

หมดอายุเกนิกว่าหนึงปี   

   - วงเงนิกูธ้นาคาร 827,700 366,650 

 977,692 617,650 
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ข) วนัครบกาํหนดของหนีสินทางการเงิน 

 

ตารางต่อไปนีแสดงใหเ้หน็ถงึหนีสนิทางการเงนิทจีดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา 

ซงึแสดงดว้ยจํานวนเงนิตามสญัญาทไีมไ่ดม้กีารคดิลด ทงันี ยอดคงเหลอืทคีรบกําหนดภายในระยะเวลา 

12 เดอืนจะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองหนีสนิทเีกยีวขอ้งเนืองจากการคดิลดไม่มนีัยสําคญั กระแสเงนิสด

ทแีสดงภายใต้สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยีนันเป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบยีล่วงหน้า

ทเีกยีวขอ้ง ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงาน  

 

 

 

วนัครบกาํหนดของหนีสินทางการเงิน  

 

ณ ปัจจบุนั 

พนับาท 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 

5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มลูคา่ตาม

บญัชี 

หนีสิน 

พนับาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั 

   จากสถาบนัการเงนิ 

 

8 2,865,500 - - 2,865,508 2,865,508 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 77,666 - - 77,666 77,666 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 371,000 592,800 - 963,800 963,800 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - 67,814 174,650 - 242,464 242,464 

รวมหนีสินทางการเงิน 8 3,381,980 767,450 - 4,149,438 4,149,438 

 

 

 

วนัครบกาํหนดของหนีสินทางการเงิน  

 

ณ ปัจจบุนั 

พนับาท 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 

5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่าตาม

บญัชี 

หนีสิน 

พนับาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 3,332,900 - - 3,332,900 3,332,900 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 69,955 - - 69,955 69,955 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 464,685 307,930 - 772,615 772,615 

หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - 11,267 15,433 - 26,700 26,700 

รวมหนีสินทางการเงิน - 3,878,807 323,363 - 4,202,170 4,202,170 
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7.4 การบริหารสว่นของเงินทุน 

 

7.4.1 การบริหารความเสียง 

 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 

 รกัษาไวซ้งึการดําเนินงานต่อเนืองและเพอืทจีะสามารถกอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุ้น ผูม้ส่ีวนได้เสยี

อนืๆ และ 

 รกัษาโครงสรา้งเงนิทนุไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทกี่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 

 

ในการทีจะรกัษาหรือปรบัระดับโครงสร้างของเงินทุนนัน บรษิัทอาจต้องปรบัจํานวนเงินปันผลจ่าย  

ปรบัการคนืทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรอืการขายสินทรพัย์เพอืลดภาระหนีสนิ เช่นเดยีวกับ

บรษิัทอนืในอุตสาหกรรมเดยีวกนับรษิทัพจิารณาระดบัเงนิทุนอยา่งสมาํเสมอจากอตัราส่วนหนีสนิต่อทุน 

ซงึคํานวณจากหนีสนิสุทธหิารส่วนของเจา้ของ 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลยุทธข์องบรษิทัยงัคงเดมิ โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม บรษิทัมอีตัราส่วนหนีสนิต่อทุน 

ดงันี 

 

 พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2562 

พนับาท 

   

หนีสนิ 4,269,641 4,381,952 

ส่วนของเจา้ของ 4,508,133 2,775,635 

อตัราส่วนหนีสินต่อทุน (เท่า) 0.95 1.58 

 

การคงไว้ซึงอตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้ (Loan covenants) 

 

ภายใต้เงอืนไขของวงเงนิกูธ้นาคารกรุงเทพซงึเป็นสถาบนัการเงนิทสีนับสนุนหลกัของบรษิทั มขีอ้กําหนดว่า

ตลอดระยะเวลาของการใหบ้รกิารสนิเชอื บรษิทัจะตอ้งคงไวซ้งึอตัราส่วนทางการเงนิดงันี  

 

 อตัราสว่นหนีสนิต่อทุนทไีม่เกนิ 3 ต่อ 1 เท่า  

 

บรษิทัสามารถคงไวซ้งึอตัราส่วนทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
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8 ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ 

 

เพอืใหก้ารจดัทํางบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารต้องใช้การประมาณการและ 

ตงัขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทเีกียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรพัย์และหนีสิน และ 

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสนิทรพัย์และหนีสนิทอีาจเกดิขนึ ซงึผลทเีกิดขนึจรงิอาจแตกต่างไปจากจํานวนทปีระมาณการไว ้

ทงันี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในส่วนทีเป็นสาระสําคญั ซึงมีผลกระทบต่อจํานวนเงินและ 

การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ มดีงัต่อไปนี 

 

8.1 ประมาณการและข้อสมมติฐานทีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

8.1.1 การดอ้ยค่า 

 

บรษิทัพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึของสนิทรพัย์ทางการเงนิทเีป็นตราสารหนี

ทวีดัมลูค่าดว้ยวธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื สนิทรพัยท์างการเงนิทเีป็นตราสารหนีที

วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย และภาระผกูพนั 

 

ผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกิดขนึสําหรบัสินทรพัย์ทางการเงินเกิดจากประมาณการ โดยจํานวน     

เงนิสดทคีาดว่าจะไม่ไดร้บัหมายถงึผลต่างระหวา่งกระแสเงนิสดตามสญัญาทงัหมดซงึบรษิัทต้องไดร้บัและ

กระแสเงนิสดทงัหมดซึงบริษัทคาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอตัราดอกเบียทีแท้จรงิเมอืแรกเรมิของสญัญา

สาํหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทไีม่มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมอืซอืหรอืไดม้า บรษิทัประมาณการกระแสเงนิสด 

โดยพจิารณาถงึเงอืนไขตามสญัญาทงัหมดของสนิทรพัย์ทางการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิที

คาดไว ้โดยบรษิทัใชข้อ้มลูของสญัญาในอดตี 4 - 5 ปียอ้นหลงัมาเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแบบจาํลองการดอ้ย

ค่าเพอืประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดติของสญัญา  

 

บรษิทัไดม้กีารใส่สมมตฐิานสําหรบันิยามการผดินัดชําระสําหรบัการคํานวณความน่าจะเป็นทจีะผดินัดชําระ 

(Probability of default) โดยถ้าหากลูกหนีตามสญัญาเช่าซือและลูกหนีเงนิให้สนิเชอืเคยผิดนัดชําระหนีใน

ระหว่างทางของการเก็บขอ้มลูแต่ ณ จุดสนิสุดของการเกบ็ขอ้มลู (snapshot) ลูกหนีดงักล่าวอยูใ่นสถานะอนื

ทไีม่ใช่ผดินัดชาํระหน ีลูกหนดีงักล่าวยงัคงถูกจดัสถานะเป็นลกูหนีทผีดินัดชาํระหนี 

 

สําหรบัฐานะเปิดต่อความเสยีงเมอืผดินัดชําระ ณ วนัทรีายงานจะเท่ากบัยอดเงนิต้นและดอกเบยีค้างรับที

เกดิขนึ ณ วนัทรีายงาน โดยบรษิัทสมมตฐิานว่าบรษิทัจะไดร้บัชําระดอกเบยีค้างรบัดงักล่าวในงวดสุดท้าย

ของสญัญา 

 

โดยกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับทีบริษัทพิจารณาหมายรวมถึงกระแสเงินสดทีได้มาจากการขาย

หลกัประกนัทถีอืไวแ้ละบรษิทัจะนํามารวมคาํนวณเมอืไดร้บัชําระเงนิจรงิแลว้เท่านัน ซงึถอืเป็นส่วนหนึงของ

เงือนไขตามสญัญาโดยข้อสันนิษฐานว่าอายุทีคาดไว้ของสินทรพัย์ทางการเงินสามารถประมาณได้อย่าง

น่าเชอืถอื อย่างไรกต็ามในกรณีทบีรษิทัไม่สามารถประมาณอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิไดอ้ย่างน่าเชอืถอื 

บรษิทัจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
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บรษิทัวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึของเครอืงมอืทางการเงนิโดยวธิกีารทสีะทอ้นถงึ

เรอืงต่อไปน ี

 

- จํานวนเงนิทคีํานึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงนําหนักและปราศจากอคติ ซึงพิจารณาจากการประเมนิ 

ช่วงของผลลพัธท์เีป็นไปได ้

- มลูค่าเงนิตามเวลา 

- ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรอืความพยายามทมีากเกนิไป ณ วนัทรีายงาน 

เกยีวกบัเหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 

 

8.1.2 อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรบัอาคารและอุปกรณ์ รวมถึง

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัท โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่ายเมอือายุ 

การใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจําหน่าย

สนิทรพัยท์เีสอืมสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้

 

นอกจากนีฝ่ายบรหิารสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนืตํากว่ามูลค่าตามบญัชขีอง

สนิทรพัยน์ัน ในการนีฝ่ายบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทเีกยีวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย

ในอนาคตซงึเกยีวเนืองกบัสนิทรพัยน์นั 

 

8.1.3 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

บรษิัทจะรบัรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชเีมอืมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่า บรษิัทจะมี

กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากสินทรพัย์ภาษีเงนิได้นัน ในการนีฝ่ายบรหิาร

จําเป็นต้องประมาณการว่าบรษิัทควรรบัรูจ้ํานวนสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจํานวนเท่าใด 

โดยพจิารณาถงึจาํนวนกําไรทางภาษีทคีาดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

8.1.4 การกาํหนดอายุสญัญาเช่า 

 

ในการกําหนดอายุสญัญาเช่าบรษิทัพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งทงัหมดททีาํใหเ้กดิ

สงิจงูใจทางเศรษฐกจิสาํหรบัผูเ้ช่า ในการใชส้ทิธขิยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า

เพอืกําหนดอายุสญัญาเช่า บรษิัทพจิารณาการกําหนดอายุสญัญาเช่ากต่็อเมอืสญัญาเช่านันมคีวามแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลทรีะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
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สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทเีกยีวขอ้งมากทสีุดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ้่าย และ

สภาพของสนิทรพัยท์เีช่า 

 

สทิธขิยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญใ่นสญัญาเช่าอาคารสํานักงานและยานพาหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนีสนิ

ตามสญัญาเช่า เนืองจากบรษิัทพิจารณา ก) สภาพของสินทรพัย์ทีเช่า และ/หรอื ข) การเปลยีนแทน

สนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่างมสีาระสําคญั 

 

อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมือบริษัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือบริษัทมีภาระผูกพันในการใช ้

(หรอืไม่ใช้สทิธ)ิ การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกดิขนึเมอืเกิดเหตุการณ์ทมีนัียสําคญั

หรอืการเปลยีนแปลงของสภาพแวดล้อมทมีนัียสําคญั ซงึมผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและ

อยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทั 

 

8.1.5 การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนีสินตามสญัญาเช่า 

 

บรษิทัประเมนิอตัราดอกเบยีการกูย้มืส่วนเพมิของผูเ้ช่าดงันี 

 ใชข้อ้มูลทกีารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทสีามของแต่ละบรษิัททเีป็นผู้เช่าและปรบัปรุงขอ้มูลทไีดร้บั 

ใหส้ะทอ้นกบัการเปลยีนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

 ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 

8.1.6 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 

หนีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขนึตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ซึงต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขนึเงนิเดือน 

ในอนาคต อตัราการเปลยีนแปลงในจาํนวนพนักงาน และอตัรามรณะ เป็นตน้ 

 

8.2 ประมาณการและข้อสมมติฐานทีมีผลบงัคบัใช้ถึงปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

8.2.1 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญของลูกหนีเงินให้สินเชือ 

 

บรษิัทได้กําหนดค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญเพอืให้สะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าของลูกหนีซงึเกยีวขอ้งกบั 

การประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการทลูีกหนีไม่มคีวามสามารถในการชําระหนี ค่าเผอืหนี 

สงสยัจะสูญนันเป็นผลมาจากการทบีรษิทัได้ประเมนิกระแสเงนิสดไหลเข้าในอนาคต ซึงการประเมนิอยู่บน

พนืฐานเกยีวกบัประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถามมลูค่าหลกัประกนั สถานการณ์ทอีาจทราบได้

ถงึการผดินัดชาํระหนีและการพจิารณาแนวโน้มของตลาด 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิสด 7,351,502 7,521,132 

เงนิฝากกระแสรายวนั และเงนิฝากออมทรพัย ์ 299,214,679 245,036,814 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 306,566,181 252,557,946 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิฝากออมทรพัย์มีอตัราดอกเบียรอ้ยละ 0.05 - 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 

0.10 - 0.40 ต่อปี) 

 

10 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 

 

 พ.ศ. 2563 

 ส่วนทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื 80,833,242 122,086,460 202,919,702 

หกั รายไดด้อกเบยีรอตดับญัช ี (26,375,938) (23,105,055) (49,480,993) 

รวมลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืสุทธจิากรายได ้

ดอกเบยีรอตดับญัช ี 54,457,304 98,981,405 153,438,709 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ (869,799) (2,089,830) (2,959,629) 

รวมลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืสุทธ ิ 53,587,505 96,891,575 150,479,080 

 

 พ.ศ. 2562 

 ส่วนทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื 5,125,166 16,327,912 21,453,078 

หกั รายไดด้อกเบยีรอตดับญัช ี (2,799,258) (4,189,736) (6,988,994) 

รวมลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืสุทธจิากรายได ้

ดอกเบยีรอตดับญัช ี 2,325,908 12,138,176 14,464,084 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (55,462) (313,392) (368,854) 

รวมลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืสุทธ ิ 2,270,446 11,824,784 14,095,230 



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

51 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืสุทธจิากรายไดด้อกเบยีรอตดับญัช ีค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติ

ทคีาดว่าจะเกดิขนึ และมลูค่าตามบญัชสีุทธขิองลูกหนีตามสญัญาเชา่ซอื แยกตามการจดัชนัไดด้งัน ี

 

 พ.ศ. 2563 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า

ซือสทุธิจากรายได้

ดอกเบียรอตดับญัชี

บาท

ค่าเผือผลขาดทุน 

ด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขนึ 

บาท 

มูลคา่ 

ตามบญัชีสุทธิ 

บาท 

   

การจดัชนั    

สนิทรพัยท์ไีม่มกีารเพมิขนึอยา่งมนีัยสาํคญั    

   ของความเสยีงดา้นเครดติ (Performing) 148,650,809 (1,351,527) 147,299,282 

สนิทรพัยท์มีกีารเพมิขนึอย่างมนีัยสาํคญั    

   ของความเสยีงดา้นเครดติ (Under-performing) 3,745,048 (1,022,142) 2,722,906 

สนิทรพัยท์มีกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 1,042,852 (585,960) 456,892 

รวม 153,438,709 (2,959,629) 150,479,080 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือสุทธิจากรายได้ดอกเบียรอตัดบัญชีแยกตามอายุหนี 

ทคีา้งชาํระและค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญแสดงไดด้งันี 

 พ.ศ. 2562 

 บาท 

  

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระหรอืเกนิกําหนดชาํระไม่เกนิ 1 เดอืน 14,237,606 

เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน  - 

เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 226,478 

เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - 

เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 12 เดอืน - 

รวมลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืสุทธจิากรายไดด้อกเบยีรอตดับญัช ี 14,464,084 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (368,854) 

รวมลกูหนีตามสญัญาเช่าซอืสุทธ ิ 14,095,230 
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11 ลูกหนีเงินให้สินเชือ 

 

 พ.ศ. 2563 

 ส่วนทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 4,135,616,283 2,157,986,964 6,293,603,247 

บวก  ดอกเบยีคา้งรบั 121,229,380 - 121,229,380 

รวมลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืสุทธจิากดอกเบยีคา้งรบั 4,256,845,663 2,157,986,964 6,414,832,627 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (103,556,223) (55,794,386) (159,350,609) 

รวมลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืสุทธ ิ 4,153,289,440 2,102,192,578 6,255,482,018 

 

 พ.ศ. 2562 

 ส่วนทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 4,276,376,490 2,402,604,606 6,678,981,096 

บวก  ดอกเบยีคา้งรบั 131,933,560 - 131,933,560 

รวมลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืสุทธจิากดอกเบยีคา้งรบั 4,408,310,050 2,402,604,606 6,810,914,656 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (107,987,386) (79,621,229) (187,608,615) 

รวมลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืสุทธ ิ 4,300,322,664 2,322,983,377 6,623,306,041 
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ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนีเงนิให้สนิเชอืสุทธจิากดอกเบยีคา้งรบั ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่า 

จะเกดิขนึ และมลูคา่ตามบญัชสุีทธขิองลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื แยกตามการจดัชนัไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2563 

ลูกหนีเงินให้

สินเชือสทุธิจาก

ดอกเบยีคา้งรบั

บาท 

ค่าเผือผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขนึ

บาท

มูลคา่

ตามบญัชีสุทธิ

บาท

   

การจดัชนั    

สนิทรพัยท์ไีม่มกีารเพมิขนึอยา่งมนีัยสาํคญั    

   ของความเสยีงดา้นเครดติ (Performing) 6,003,589,746 (43,750,661) 5,959,839,085 

สนิทรพัยท์มีกีารเพมิขนึอย่างมนีัยสาํคญั    

   ของความเสยีงดา้นเครดติ (Under-performing) 268,989,185 (48,559,843) 220,429,342 

สนิทรพัยท์มีกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 142,253,696 (67,040,105) 75,213,591 

รวม 6,414,832,627 (159,350,609) 6,255,482,018 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืแยกตามอายุหนีทคีา้งชําระ และค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู แสดงไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2562 

 บาท 

  

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระหรอืเกนิกําหนดชาํระไม่เกนิ 1 เดอืน 6,187,828,662 

เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน  526,334,418 

เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 85,722,156 

เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 8,241,720 

เกนิกําหนดชาํระมากกว่า 12 เดอืน 2,787,700 

รวมลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืสุทธจิากดอกเบยีคา้งรบั 6,810,914,656 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (187,608,615) 

รวมลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืสุทธ ิ 6,623,306,041 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืมูลค่า 5,039 ล้านบาท ไดถู้กนําไปคาํประกนัวงเงนิสนิเชอืทไีดร้บัจาก

ธนาคารพาณชิย ์(หมายเหตุ 20) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 5,362 ล้านบาท) 
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เมอืวนัท ี31 มกราคม พ.ศ. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไขในการประกอบธรุกจิ

สินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับสําหรับผู้ประกอบการสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับทีมิใช่สถาบันการเงิน  

โดยขยายขอบเขตการกํากบัใหค้รอบคลุมถึงสนิเชือทมีีทะเบยีนรถเป็นประกนั ซึงมผีลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2562 โดยบรษิัทได้มีการเปลยีนแปลงรูปแบบของสญัญาให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ซึงการเปลยีนแปลง

ดงักล่าวส่งผลใหก้ารแสดงรายไดด้อกเบยีรอตดับญัชแีละดอกเบยีคา้งรบัของลูกหนเีงนิใหกู้ย้มืของบรษิทัเปลยีนแปลงไป 

 

สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมขีาดทุนจากการปิดสญัญาเป็นจํานวน 162.16 ล้านบาท ซงึเกดิจาก

การเปลยีนแปลงรูปแบบของสญัญา โดยการเปลยีนแปลงดงักล่าวส่งผลทําใหย้อดลูกหนีคงเหลอืของสญัญาใหม่มมีูลค่าที

คาดว่าจะได้รบัคนืตํากว่ายอดลูกหนีคงเหลอืตามสญัญาเดมิ 

 

12 คา่เผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ 

 
  สินทรพัยท์าง   

 สินทรพัยท์าง การเงินทีมกีาร   

 การเงินทีไม่มีการ เพิมขนึอย่างมี สินทรพัยท์าง  

 เพิมขึนอย่างมี นัยสาํคญัของความ การเงินทีมกีาร  

 นัยสาํคญัของความ เสียงด้านเครดิต ด้อยคา่ด้านเครดิต  

 เสียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - (Lifetime ECL -  

 (12-month ECL) not credit impaired) credit impaired) รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563  71,641,204 19,350,691 96,985,574 187,977,469 

การเปลยีนแปลงทเีกดิจากการจดัชนั :     

   สนิทรพัยท์างการเงนิทไีมม่กีาร       

      เพมิขนึอยา่งมนียัสาํคญัของความ     

      เสยีงดา้นเครดติ 19,314,012 (5,067,579) (14,246,433) - 

   สนิทรพัยท์างการเงนิทมีกีารเพมิขนึ       

      อย่างมนีัยสาํคญัของความเสยีง     

      ด้านเครดติ (2,587,039) 11,907,703 (9,320,664) - 

   สนิทรพัยท์างการเงนิทมีกีารดอ้ยค่า     

      ด้านเครดติ (1,609,386) (3,598,777) 5,208,163 - 

การเปลยีนแปลงทเีกดิจากการวดั     

   มลูค่าค่าเผอืผลขาดทนุใหม่ (36,193,999) 28,987,284 32,460,109 25,253,394 

สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ไีดม้า 14,756,600 5,391,318 7,777,327 27,925,245 

ส่วนทโีอนเป็นทรพัยส์นิรอการขาย (741,885) (1,317,583) (11,961,915) (14,021,383) 

ส่วนทตีดัออกจากบญัช ี (61,304) (650,102) (17,977,364) (18,688,770) 

สนิทรพัยท์างการเงนิทถีูกตดัรายการ (19,416,015) (5,420,970) (21,298,732) (46,135,717) 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 45,102,188 49,581,985 67,626,065 162,310,238 
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13 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน  

 

บรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปนีเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน  

 

 เงนิลงทุนในตราสารหนีทไีม่เขา้เงอืนไขในการจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย และดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื  

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปนี  

 

 พ.ศ. 2563 

 มูลค่ายุติธรรม 

 บาท 

สินทรพัยห์มนุเวยีน  

เงนิลงทุนในกองทุนรวม  1,600,074,056 

 

ข)  กําไรทรีบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

รายการกําไรทรีบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนสาํหรบัปีมดีงันี 

 พ.ศ. 2563 

 บาท 

กาํไรทีรบัรู้ในกาํไรขาดทุน   

กําไรจากมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนทีวีดัมลูค่าดว้ย  

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุทรีบัรูใ้นรายไดอ้นื 74,056 

 

14 สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

เงนิทดรองจ่าย 16,000 239,200 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 6,478,770 12,080,741 

อนืๆ 8,619 10,146 

 6,503,389 12,330,087 
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15 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

 ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรบัปรุง

อาคาร 

เครืองใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

 

งานระหว่าง 

กอ่สรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 712,600 65,585,863 98,201,213 89,455,694 - 253,955,370 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม - (23,526,618) (54,415,502) (33,078,040) - (111,020,160) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 712,600 42,059,245 43,785,711 56,377,654 - 142,935,210 
       

สาํหรบัปีสินสดุ       

   วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาตามบญัชตีน้ปีสุทธ ิ 712,600 42,059,245 43,785,711 56,377,654 - 142,935,210 

ซอืสนิทรพัย ์ - 8,653,633 26,310,630 15,059,000 5,195,225 55,218,488 

จําหน่ายสนิทรพัย ์ - (12,605) (20,475) (4,868) - (37,948) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ - (34,075) (29,821) - - (63,896) 

โอนเขา้ (จากทรพัยส์นิรอการขาย) - - - 2,064,170 - 2,064,170 

โอนเขา้ (ออก) - 1,316,932 3,056,230 - (4,373,162) - 

คา่เสอืมราคา - (7,615,448) (16,763,368) (9,905,161) - (34,283,977) 

ราคาตามบญัชสีนิปีสุทธ ิ 712,600 44,367,682 56,338,907 63,590,795 822,063 165,832,047 
       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       

ราคาทุน 712,600 75,466,618 126,130,752 105,585,864 822,063 308,717,897 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม - (31,098,936) (69,791,845) (41,995,069) - (142,885,850) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 712,600 44,367,682 56,338,907 63,590,795 822,063 165,832,047 
       

สาํหรบัปีสินสุด       

   วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาตามบญัชตีน้ปีสุทธ ิ 712,600 44,367,682 56,338,907 63,590,795 822,063 165,832,047 

รายการปรบัปรุงจากการนํา       

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ       

   ใหม่มาถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุ 5) - - - (47,240,713) - (47,240,713) 

ราคาตามบญัชตีน้ปีสุทธหิลงัปรบัปรุง 712,600 44,367,682 56,338,907 16,350,082 822,063 118,591,334 

ซอืสนิทรพัย ์ - 8,645,438 10,754,197 1,000,000 1,468,769 21,868,404 

จําหน่ายสนิทรพัย ์ - (59,921) (5,552) (16,705) - (82,178) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ - (41,002) (5,259) - - (46,261) 

โอนเขา้ (จากทรพัย์สนิรอการขาย) - - - 2,485,560 - 2,485,560 

โอนเขา้ (ออก) - - 2,290,832 - (2,290,832) - 

โอนเขา้จากสทิธกิารใช้สนิทรพัย ์ - - - 1,188,115 - 1,188,115 

ค่าเสอืมราคา - (9,596,381) (19,866,174) (5,121,572) - (34,584,127) 

ราคาตามบญัชสีนิปีสุทธ ิ 712,600 43,315,816 49,506,951 15,885,480 - 109,420,847 
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15 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 

 ทีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรบัปรุง

อาคาร 

เครืองใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

 

งานระหว่าง 

กอ่สรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาทุน 712,600 83,862,616 138,844,254 52,111,674 - 275,531,144 

หกั  คา่เสอืมราคาสะสม - (40,546,800) (89,337,303) (36,226,194) - (166,110,297) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 712,600 43,315,816 49,506,951 15,885,480 - 109,420,847 

 

16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้  

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 

 พ.ศ. 2563 

 บาท 

  

อาคาร 212,827,172 

ยานพาหนะ 49,532,693 

รวม 262,359,865 

 



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม รายการทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดทีเกียวข้องกับสัญญาเช่า

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 

 

 พ.ศ. 2563 

 บาท 

ค่าเสือมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้  

อาคาร 58,049,861 

ยานพาหนะ 6,265,906 

รวม 64,315,767 

  

การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างปี 279,434,919 

  

กระแสเงินสดจา่ยทงัหมดของสญัญาเช่า  

จ่ายคนืเงนิต้นของหนีสนิตามสญัญาเช่า 62,626,984 

จ่ายคนืตน้ทุนดอกเบยีของหนีสนิตามสญัญาเช่า 6,529,330 

รวม 69,156,314 

  

ค่าใชจ้่ายทเีกยีวกบัสญัญาเช่าระยะสนั 1,621,601 

ค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัสญัญาเช่าซงึสนิทรพัยม์มีลูค่าตํา 1,192,701 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 การวเิคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่าทไีม่มี

การคดิลด: 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบกําหนดของการจ่ายหนีสนิตามสญัญาเช่า:   

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน  73,179,781 12,115,908 

   ผลประโยชน์ทคีาดวา่จะจ่ายชาํระระหว่าง 1 - 2 ปี  59,004,177 9,051,270 

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจ่ายชาํระระหว่างมากกว่า 2 - 5 ปี  110,411,407 5,037,480 

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจ่ายชาํระเกนิกว่า 5 ปีขนึไป  12,050,222 - 
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17 สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

 

  โปรแกรม  

 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562    

ราคาทนุ 28,455,822 3,147,009 31,602,831 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (6,046,002) - (6,046,002) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 22,409,820 3,147,009 25,556,829 

    

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาตามบญัชตี้นปีสุทธ ิ 22,409,820 3,147,009 25,556,829 

ซอืสนิทรพัย ์ 715,837 3,983,400 4,699,237 

โอนเขา้ (ออก) 6,696,273 (6,696,273) - 

ค่าตดัจาํหน่าย (3,395,637) - (3,395,637) 

ราคาตามบญัชปีลายปีสุทธ ิ 26,426,293 434,136 26,860,429 

    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 35,867,932 434,136 36,302,068 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (9,441,639) - (9,441,639) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 26,426,293 434,136 26,860,429 

    

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตี้นปีสุทธ ิ 26,426,293 434,136 26,860,429 

ซอืสนิทรพัย ์ 1,437,221 4,383,790 5,821,011 

โอนเขา้ (ออก) 181,900 (181,900) - 

ค่าตดัจาํหน่าย (3,642,837) - (3,642,837) 

ราคาตามบญัชปีลายปีสุทธ ิ 24,402,577 4,636,026 29,038,603 

    

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 37,487,053 4,636,026 42,123,079 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (13,084,476) - (13,084,476) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิ 24,402,577 4,636,026 29,038,603 



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 
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18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ย 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

   สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 21,137,200 22,111,930 

   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 24,016,221 26,156,966 

 45,153,421 48,268,896 

   

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

   หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะจ่ายชําระภายใน 12 เดอืน - 137,075 

   หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีจีะจ่ายชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน 214,296 24,905 

 214,296 161,980 

   

รวมสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชสุีทธ ิ 44,939,125 48,106,916 

 

สําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รายการเคลอืนไหวของสนิทรพัย์(หนีสนิ)ภาษีเงนิได ้

รอการตดับญัชสุีทธ ิมดีงัต่อไปนี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 48,106,916 (9,680,083) 

เพมิ(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุ 30) (2,702,233) 56,467,756 

เพมิ(ลด)ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (465,558) 1,319,243 

ยอดคงเหลอืสนิปี 44,939,125 48,106,916 
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 พ.ศ. 2563 

 ยอดคงเหลือ รายการ รายการ ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ทีรบัรู้ใน 

กาํไรหรอื

ขาดทุน 

ทีรบัรู้ใน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะ

เกดิขนึ 37,595,494 (5,133,446) - 32,462,048 

   หนีสนิตามสญัญาเช่า 

        และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 707,097 - 707,097 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 10,170,043 2,027,795 (465,558) 11,732,280 

   อนื ๆ 503,359 (251,363) - 251,996 

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 48,268,896 (2,649,917) (465,558) 45,153,421 
     

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ผลต่างของรายไดท้รีบัรูท้างบญัช ี 

      และทางภาษ ี 24,905 183,391 - 214,296 

   ค่าธรรมเนียมเงนิกูย้มืจา่ยล่วงหน้า 137,075 (137,075) - - 

รวมหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 161,980 52,316 - 214,296 
 

 พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือ รายการ รายการ ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 

ทีรบัรู้ใน 

กาํไรหรอื

ขาดทุน 

ทีรบัรู้ใน 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู 21,793,073 15,802,421 - 37,595,494 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 5,174,490 3,676,310 1,319,243 10,170,043 

   อนื ๆ 219,929 283,430 - 503,359 

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 27,187,492 19,762,161 1,319,243 48,268,896 
     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   ผลต่างของรายไดท้รีบัรูท้างบญัช ี

และทางภาษ ี 36,867,575 (36,842,670) - 24,905 

   ค่าธรรมเนียมเงนิกูย้มืจา่ยล่วงหน้า - 137,075 - 137,075 

รวมหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 36,867,575 (36,705,595) - 161,980 
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19 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

เงนิมดัจาํ 7,248,425 7,019,228 

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัการใช ้ 1,811,223 1,776,206 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 9,059,648 8,795,434 

 

20 เงินกู้ยืม 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

หมุนเวียน   

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 2,865,508,002 3,332,900,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 371,000,000 464,684,625 

รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 3,236,508,002 3,797,584,625 

   

ไม่หมุนเวียน   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 592,800,000 307,930,000 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 592,800,000 307,930,000 

   

รวมเงินกู้ยืม 3,829,308,002 4,105,514,625 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินของสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

โดยการดํารงอตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของเจ้าของและอัตราส่วนของลูกหนีเงนิให้กู้ยมืคุณภาพดีต่อหนีสินทมีีภาระ

ดอกเบยี  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทียังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือเป็นจํานวนมูลค่า  

20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 21 ลา้นบาท) 

 

วงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิใช้หลกัประกนัเป็นบญัชลูีกหนีสนิเชอืของบรษิทั จํานวนมูลค่า 

3,062 ล้านบาท (หมายเหตุ 11) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 3,262 ล้านบาท) และสนิทรพัย์ของผู้บรหิารสําคญัของ

บรษิทั จาํนวนมลูค่า 680 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 897 ล้านบาท) และมวีงเงนิกู้ยมืจากสญัญากูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิทยีงัไม่ไดเ้บกิใชค้งเหลอืเป็นจาํนวนมลูค่า 130 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 230 ลา้นบาท) 
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วงเงนิกูย้มืจากสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใช้หลกัประกนัเป็นบญัชลูีกหนีสนิเชอืของบรษิทั จํานวนมลูค่า 

627 ล้านบาท (หมายเหตุ  11) (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 750 ล้านบาท) และ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

ไม่มีสินทรพัย์ของผู้บริหารสําคญัของบริษัท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 150 ล้านบาท) และมีวงเงินกู้ยืมตามสญัญา 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทยีงัไม่เบกิใชค้งเหลอืจํานวนมูลค่า 317 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี 

  

วงเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยมืไม่กําหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงินใช้หลกัประกันเป็นบัญชีลูกหนีสินเชือของบริษัท  

จํานวนมูลค่า 1,350 ล้านบาท (หมายเหตุ 11)  (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 1,350 ล้านบาท) และสนิทรพัย์ของผู้บรหิาร

สําคญัของบรษิัทจํานวนมูลค่า 453 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 453 ล้านบาท) และมวีงเงนิกู้ยมืไม่กําหนด

ระยะเวลาจากสถาบันการเงินทียังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือเป็นจํานวนมูลค่า 511 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 :  

367 ลา้นบาท) 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสนั สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี ณ วนัท ี1 มกราคม  3,332,900,000 3,088,000,000 

เงนิกูย้มืเพมิ 1,431,008,002 1,560,000,000 

การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (1,898,400,000) (1,315,100,000) 

ราคาตามบญัชปีลายปี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2,865,508,002 3,332,900,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะสนัมกีําหนดชําระคนืเงนิต้นภายใน 12 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกู้และกําหนดชําระดอกเบียทุกสนิเดอืน

และเมอืเงนิกูค้รบกําหนด 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาว สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน ี

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี ณ วนัท ี1 มกราคม  772,614,625 497,944,127 

เงนิกูย้มืเพมิ 1,294,600,000 950,500,000 

การจา่ยคนืเงนิกูย้มื (1,104,100,000) (680,650,000) 

จ่ายชาํระดอกเบยี (4,056,907) (17,905,969) 

ปรบัปรุงเงนิกูย้มืตามวธิอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ 4,742,282 22,726,467 

ราคาตามบญัชปีลายปี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 963,800,000 772,614,625 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมกีําหนดชําระคนืเงนิต้นไม่เกินกว่า 36 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกู้และกําหนด

ชาํระดอกเบยีทุกสนิเดอืนและเมอืเงนิกูค้รบกําหนด 
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21 เจ้าหนีการค้าและเจา้หนีอืน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ค่าตอบแทนพนักงานคา้งจา่ย 61,114,290 57,906,089 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,219,420 5,763,031 

เจา้หนีอนื 9,332,514 6,285,961 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 77,666,224 69,955,081 

 

22 หนีสินหมุนเวยีนอืน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ภาษมีลูค่าเพมิและภาษธุีรกจิเฉพาะคา้งจา่ย 550,690 4,582,869 

กองทุนประกนัสงัคมคา้งจ่าย 2,334,776 2,265,690 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่าย 2,580,142 30,833,641 

อนื ๆ 362,307 353,147 

รวมหนีสนิหมุนเวยีนอนื 5,827,915 38,035,347 

 

23 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รายการเคลอืนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

มดีงัต่อไปนี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้ปี  50,850,207 25,872,444 

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 9,469,354 5,010,624 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี - 12,514,545 

ตน้ทุนดอกเบยี 1,062,769 856,378 

การวดัมลูค่าใหม่ :   

   (ผลกําไร)ขาดทุนทเีกดิจากการเปลยีนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ (2,327,789) 6,596,216 

จ่ายชาํระผลประโยชน์ (393,148) - 

ยอดคงเหลอืสนิปี 58,661,393 50,850,207 
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สมมตฐิานทสีาํคญัตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัทใีชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 2.13 รอ้ยละ 2.09 

อตัราการขนึเงนิเดอืนโดยเฉลยี รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 4.00 

อตัราการลาออกของพนักงาน รอ้ยละ 2.50 - 5.50 รอ้ยละ 2.50 - 5.50 

เกษยีณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการคาํนวณ 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 เพิมขึน (ลดลง) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 
   

อตัราคดิลดเฉลยี   

   เพมิขนึรอ้ยละ 0.25  (2,856) (2,474) 

   ลดลงรอ้ยละ 0.25 3,033 2,628 
   

อตัราขนึเงนิเดอืนเฉลยี   

   เพมิขนึรอ้ยละ 0.25 2,614 2,252 

   ลดลงรอ้ยละ 0.25 (2,475) (2,132) 
   

อตัราการลาออกเฉลยี   

   เพมิขนึรอ้ยละ 10 (3,074) (2,857) 

   ลดลงรอ้ยละ 10 3,281 3,060 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนีอ้างอิงจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติใดข้อสมมติหนึง ขณะทีให้ข้อสมมติอืนคงที

ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าวยากทจีะเกดิขนึ และการเปลยีนแปลงในขอ้สมมตบิางเรอืงอาจมคีวามสมัพนัธก์นั ในการ

คาํนวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทกีําหนดไวท้มีต่ีอการเปลยีนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้

วธิเีดยีวกนักบัการคํานวณหนีสนิผลประโยชน์เมอืเกษียณอายุทรีบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตฐิานทใีชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลยีนแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 29 ปี (พ.ศ. 2562 : 30 ปี)  

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 การวเิคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมอืเกษียณอาย ุ

และผลประโยชน์หลงัออกจากงานทไีมม่กีารคดิลด: 



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

66 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

การวเิคราะหร์ะยะเวลาครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ :   

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืน  - 399,590 

   ผลประโยชน์ทคีาดวา่จะจ่ายชาํระระหว่าง 1 - 2 ปี  - - 

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจ่ายชาํระระหว่างมากกว่า 2 - 5 ปี  3,823,221 2,476,290 

   ผลประโยชน์ทคีาดว่าจะจ่ายชาํระเกนิกว่า 5 ปีขนึไป  418,536,231 380,318,496 
 

24 ทุนเรือนหุ้น 
 

  จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกิน  

 จาํนวนหุ้น ทีออกและ ทีออกและ มูลค่า  

 ทีออก ชาํระแล้ว ชาํระแล้ว หุ้นสามญั รวม 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 

ราคาตามบญัชตีน้ปี      

   ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 

การเพมิหุน้สามญั 696,000 150,000 150,000 487,500 637,500 

ราคาตามบญัชปีลายปี      

   ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 2,096,000 1,550,000 1,550,000 487,500 2,037,500 
      

ราคาตามบญัชตีน้ปี      

   ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,096,000 1,550,000 1,550,000 487,500 2,037,500 

การเพมิหุน้สามญั - 546,000 546,000 1,474,200 2,020,200 

หกั ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - - (59,273) (59,273) 

ราคาตามบญัชปีลายปี      

   ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 2,096,000 2,096,000 2,096,000 1,902,427 3,998,427 
 

เมอืวนัท ี26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิัทเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทวัไปครงัแรกจํานวน 546,000,000 หุ้น 

หุ้นสามญัดงักล่าวมมีูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาทโดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 3.70 บาท รวมเป็นเงนิทงัสนิ 2,020,000,000 บาท 

บรษิทับนัทกึค่าใชจ้่ายเกยีวกบัการจดัจําหน่ายหุน้จํานวน 59 ล้านบาท (สุทธจิากสทิธปิระโยชน์ทางภาษี) เป็นรายการ

หกัในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วเป็น 2,096,000,000 บาท  

(หุ้นสามญัจํานวน 2,096,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์

เมอืวนัท ี1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครงัท ี3/2562 เมอืวนัท ี12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 มมีตอินุมตัเิพมิทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทั โดยออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 546,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 1,550,000,000 หุน้ใหเ้ป็น

จาํนวน 2,096,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซงึบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการการเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว

เมอืวนัท ี26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
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ในการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครงัท ี2/2562 เมอืวนัท ี24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มมีติอนุมตัเิพมิทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทั เพอืเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดัซงึเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท ีทจ. 39/2559 

โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 150,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน 1,400,000,000 หุ้น ให้เป็นจํานวน 

1,550,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวมทังสิน 

637,500,000 บาท บรษิทัไดร้บัค่าหุน้ครบทงัจํานวนแล้ว และบรษิัทไดจ้ดทะเบยีนเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชย์ เมอืวนัท ี

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

25 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 71,000,000 53,000,000 

จดัสรรระหว่างปี 29,000,000 18,000,000 

ยอดคงเหลอืสนิปี 100,000,000 71,000,000 

 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

สาํรองนีไมส่ามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

26 เงินปันผล 

 

เมอืวนัท ี11 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี5/2563 มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

จากกําไรของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในมูลค่า 0.48 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินทงัสิน 750,200,000 บาท  

บรษิทัจา่ยเงนิปันผลเมอืวนัท ี10 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

เมอืวนัท ี21 เมษายน พ.ศ. 2563 ทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2563 มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลจาก

กําไรสุทธสิาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทในมลูค่า 0.03 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวน

เงนิทงัสนิ 42,000,000 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมอืวนัท ี14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

เมอืวนัท ี12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี8/2562 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

จากกําไรของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในมูลค่า 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินทังสิน 300,000,000 บาท  

บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมอืวนัท ี11 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

เมอืวนัท ี19 เมษายน พ.ศ. 2562 ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2562 มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลจาก

กําไรสุทธสิาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมูลค่า 0.03 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิ

ทงัสนิ 42,000,000 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมอืวนัท ี25 เมษายน พ.ศ. 2562  



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 
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27 คา่ใชจ้่ายตามลกัษณะ 

 

สําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีสําคัญของต้นทุน  

การใหบ้รกิารและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร มดีงัต่อไปนี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัพนักงาน 512,057,252 479,199,618 

ค่าภาษอีากร 63,661,440 66,818,416 

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2,814,302 52,700,296 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 102,542,731 37,760,612 

ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการขาย 14,005,072 16,870,957 

ค่าสาธารณูปโภค 30,025,354 28,229,157 

ค่าใชจ่้ายเกยีวกบัผูเ้ชยีวชาญ 6,093,421 5,753,344 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา 10,480,146 9,261,465 

อนื ๆ  46,046,687 40,203,131 

รวมต้นทุนการใหบ้รกิารและค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 787,726,405 736,796,996 

 

28 กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

 

เมอืวนัท ี15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลยีงชพีพนักงานตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลยีงชพี 

พ.ศ. 2530 พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน และบรษิัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน

ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงนิเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเลยีงชีพนีบรหิารโดยบรษิัทหลักทรพัย์จดัการ

กองทุนรบัอนุญาตแห่งหนึง และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมอืพนักงานนันออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิัท 

สําหรับปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทจ่ายเงนิสมทบกองทุนและรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน 

ในกําไรหรอืขาดทุนจาํนวน 10,220,963 บาท (พ.ศ. 2562 : 8,794,023 บาท) 

 

29 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 123,659,929 157,784,393 

ตน้ทุนทางการเงนิของหนีสนิตามสญัญาเช่า 7,747,767 1,118,510 

รวมต้นทุนทางการเงนิ 131,407,696 158,902,903 



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 
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30 ภาษีเงินได ้

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั :   

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจบุนัสําหรบักําไรทางภาษีสาํหรบัปี 135,530,824 142,030,878 

การปรบัปรุงจากปีก่อน 134,064 - 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจบุนั 135,664,888 142,030,878 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   

รายการทเีกดิจากผลแตกต่างชวัคราว (หมายเหตุ 18) 2,702,233 (56,467,756) 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2,702,233 (56,467,756) 
   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 138,367,121 85,563,122 

 

สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ภาษีเงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้อง

บรษิทัมยีอดจาํนวนเงนิทแีตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศไทยโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

กําไรก่อนภาษีเงนิได ้ 700,274,628 431,510,823 

   

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20  140,054,926 86,302,164 

ผลกระทบ :   

   ค่าใชจ้า่ยทใีชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พมิ (2,032,381) (2,151,249) 

   ค่าใชจ่้ายทไีมส่ามารถหกัภาษตีามประมวลรษัฎากร 210,512 1,412,207 

   การปรบัปรุงจากปีก่อน 134,064 - 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 138,367,121 85,563,122 
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31 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิเีป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของหุน้สามญั

ทชีาํระแลว้และออกจาํหน่ายในระหว่างปี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

กําไรสุทธสิาํหรบัปีทเีป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 561,907,507 345,947,701 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถว่งนําหนัก (หุน้) ณ 1 มกราคม 1,550,000,000 1,400,000,000 

การปรบัปรุง :   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนักทอีอกจาํหน่ายในระหว่างปี (หุน้) 46,245,902 90,000,000 

รวมจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถว่งนําหนัก (หุน้) ณ 31 ธนัวาคม 1,596,245,902 1,490,000,000 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.35 0.23 

 

สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเทา่ปรบัลด 

 

32 ขอ้มูลตามส่วนงาน 

 

บรษิทัดาํเนินกจิการหลกัในส่วนงานเดยีว คอื บรกิารใหส้นิเชอื โดยมส่ีวนงานทางภูมศิาสตรห์ลกัในประเทศไทย ดงันัน

จงึมไิดม้กีารนําเสนอขอ้มูลจําแนกตามส่วนงาน เนืองจากขอ้มูลทเีสนอในงบการเงนินีสอดคลอ้งกับรายงานภายในท ี

ผูม้อํีานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมาํเสมอ  

 

33 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

กจิการทมีคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอนืแห่งหนึงหรอืมากกว่าหนึงแห่ง หรอื 

ถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิทัทดีําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย 

และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัทเีป็นเจา้ของส่วนได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทั

ซงึมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทงักรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิ

ในครอบครวัทใีกลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน กจิการและบุคคลทงัหมดถอืเป็นบคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างกิจการทเีกยีวขอ้งกันซงึอาจมขีนึไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์

มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอืกลุ่มครอบครวับญุสาล ีซงึถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 67 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 90) 
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ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทเีกยีวขอ้งกนัมดีงันี 
 

บุคคลทีเกียวข้องกนั สญัชาติ ความสมัพนัธ ์
   

ผูบ้รหิารสาํคญั ไทย บคุคลทมีอํีานาจและความรบัผดิชอบในการวางแผนบรหิารและควบคุมกจิการ 

   ทงัทางตรงและทางอ้อม รวมถงึกรรมการ (ผูบ้รหิาร และบุคคลอนื) ของบรษิทั 
 

สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทมีรายการธุรกิจทีสําคญักับบุคคลหรอืกิจการ 

ทเีกยีวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงอืนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทตีกลงกนัระหว่างบรษิทัและบุคคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนัเหล่านัน ซงึเป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  

 บาท บาท นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าเสือมราคา    

   ผูบ้รหิารสาํคญั 6,717,438 - อตัราทตีกลงร่วมกนั 

ต้นทุนทางการเงิน    

   ผูบ้รหิารสาํคญั 1,413,870 - อตัราทตีกลงร่วมกนั 

ค่าเช่า    

   ผูบ้รหิารสาํคญั - 6,672,200 อตัราทตีกลงร่วมกนั 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทมียอดคงเหลือสําหรบัรายการระหว่างบริษัทและบุคคลหรือ

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งัน ี
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

   ผูบ้รหิารสําคญั 33,764,029 - 

หนีสินตามสญัญาเช่า   

   ผูบ้รหิารสําคญั 35,124,892 - 
 

ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผูบ้ริหารสาํคญั 
 

สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนทจี่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญัของบรษิทั ประกอบดว้ย 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์ระยะสนั 22,650,046 18,172,598 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,027,253 654,326 

รวมค่าตอบแทนทจี่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญั 23,677,299 18,826,924 
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34 เครืองมือทางการเงิน 

 

วิธีการวดัมูลค่าของสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีในหมายเหตุข้อที 7  อธิบายความแตกต่างระหว่างการจัดประเภทและการวดัมูลค่าของเครืองมือ 

ทางการเงนิ และอธบิายการรบัรู้รายได้และค่าใช้จ่ายรวมถงึกําไรและขาดทุนจากมูลค่ายุตธิรรม ตารางแสดงการวเิคราะห์

มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทางการเงนิโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 

 มูลคา่ยุติธรรม   

 ผา่นกาํไรหรือ ราคาทุนตดั  

 ขาดทุน จาํหน่าย รวม 

 บาท บาท บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 306,566,181 306,566,181 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย 

  มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไร(ขาดทุน) 

 

1,600,074,056 - 1,600,074,056 

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื - 150,479,080 150,479,080 

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื - 6,255,482,018 6,255,482,018 

ลูกหนีอนื - 2,930 2,930 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 1,600,074,056 6,712,530,209 8,312,604,265 

    

หนีสินทางการเงิน     

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 2,865,508,002 2,865,508,002 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 77,666,224 77,666,224 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 963,800,000 963,800,000 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - 242,464,361 242,464,361 

รวมหนีสนิทางการเงนิ - 4,149,438,587 4,149,438,587 
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35 มลูค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงถงึเครอืงมอืทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่าความแตกต่าง

ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 

 ข้อมลูระดบัที 1 

 

ราคาเสนอซอืขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทมีสีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีสนิอย่างเดยีวกนั  

 

 ข้อมูลระดบัที 2 

 

ขอ้มูลอนืนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซงึรวมอยู่ในระดบั 1 ทสีามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 

หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทคีาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรบัสนิทรพัยน์ันหรอืหนีสนินัน 

 

 ข้อมลูระดบัที 3 

 

ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีสนิซงึไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มลูทสีามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทไีม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสนิทรพัยท์วีดัมลูค่าหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามลําดบัชนัของมลูค่ายุตธิรรม 

 

 พ.ศ. 2563 

 ขอ้มลูระดบัที 1 ข้อมูลระดบัที 2 ข้อมลูระดบัที 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สนิทรพัยท์างการเงนิ     

   สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 

 

- 

 

1,600,074 

 

- 

 

1,600,074 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - 1,600,074 - 1,600,074 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไม่มสีนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสนิทางการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 

 พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลระดบัที 1 ข้อมูลระดบัที 2 ขอ้มลูระดบัที 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สนิทรพัยท์างการเงนิ     

   ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื - - 150,479 150,479 

   ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื - - 6,255,482 6,255,482 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - - 6,405,961 6,405,961 
 

    

หนีสนิทางการเงนิ     

   เงนิกูร้ะยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 2,865,508 - 2,865,508 

   เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 963,800 - 963,800 

   หนีสนิตามสญัญาเช่า - 242,464 - 242,464 

รวมหนีสนิทางการเงนิ - 4,071,772 - 4,071,772 

 

 พ.ศ. 2562 

 ข้อมูลระดบัที 1 ขอ้มลูระดบัที 2 ขอ้มลูระดบัที 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สนิทรพัยท์างการเงนิ     

   ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื - - 14,095 14,095 

   ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื - - 6,623,306 6,623,306 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ - - 6,637,401 6,637,401 
     

หนีสนิทางการเงนิ     

   เงนิกูร้ะยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 3,332,900 - 3,332,900 

   เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 772,615 - 772,615 

   หนีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ - 26,700 - 26,700 

รวมหนีสนิทางการเงนิ - 4,132,215 - 4,132,215 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัท ี1 และระดบัท ี2 ของลําดบัชนัมูลค่ายตุธิรรมในระหว่างปีและไม่มกีารเปลยีนแปลงเทคนิค

ในการประเมนิมลูค่าในระหว่างปี 
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(ก) เครืองมือทางการเงินใน ระดบั 1 

 

มลูค่ายุติธรรมของเครอืงมอืทางการเงนิทซีือขายในตลาดทมีสีภาพคล่องอ้างองิจากราคาเสนอซอืขาย ณ วนัท ี

ในงบการเงนิ ตลาดจะถอืเป็นตลาดทมีสีภาพคล่องเมอืราคาเสนอซอืขายมพีรอ้มและสมาํเสมอ จากการแลกเปลยีน 

จากตวัแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้รกิารดา้นราคา หรอืหน่วยงานกํากบัดูแล และราคานันแสดงถึง

รายการในตลาดทเีกดิขนึจรงิอย่างสมําเสมอ ในราคาซงึคู่สญัญาซงึเป็นอิสระจากกนัพงึกําหนดในการซือขาย 

(Arm’s length basis) ราคาเสนอซอืขายทใีชส้าํหรบัสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทถีอืโดยบรษิทัไดแ้ก่ราคาเสนอ

ซอืปัจจุบนั เครอืงมอืทางการเงนินีรวมอยู่ในระดบั 1 

 

(ข) เครืองมือทางการเงินใน ระดบัที 2 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิทไีม่ไดม้กีารซอืขายในตลาดทมีสีภาพคล่อง วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการ

ประเมนิมูลค่า โดยเทคนิคการประเมนิมูลค่านีใชป้ระโยชน์สงูสุดจากขอ้มูลในตลาดทสีงัเกตไดท้มีอียูแ่ละอ้างองิ

จากประมาณการของบรษิทัเองมาใชน้้อยทสีดุเท่าทเีป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลทเีป็นสาระสาํคญัทงัหมดในการวดัมลูค่า

ยุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูทสีงัเกตได ้เครอืงมอืนนัจะรวมอยู่ในระดบั 2 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนจะวดัมูลค่าโดยอ้างองิกบั

ราคาเสนอซอืและมลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิณ วนัทรีายงานซึงเป็นขอ้มลูในตลาดทสีงัเกตไดท้มีอียู่ 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ คอืมูลค่าตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิโดยผูบ้รหิาร 

เชอืว่าหนีสนิเหล่านีจะมมีูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสําคญัจากราคาตามบญัช ีเนืองจากเป็นสญัญาเงนิ

กูย้มืทมีรีะยะเวลาสนัและมอีตัราดอกเบยีใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบยีในตลาดซงึเป็นขอ้มลูในตลาดทสีงัเกตไดท้มีอียู่ 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ คอืมลูค่าตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิโดยผูบ้รหิาร

เชอืว่าเงนิกู้ยมืดงักล่าวจะมมีูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสําคญัจากราคาตามบัญชี เนืองจากอตัรา

ดอกเบียในสัญญาเป็นอตัราดอกเบยีในตลาดจึงทําให้การคํานวณการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายเพือคํานวณ 

หามลูค่ายตุธิรรมมคี่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี

 

มูลค่ายุติธรรมของหนีสนิตามสญัญาเช่า (พ.ศ. 2562: หนีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน) คือ มูลค่าตามบญัชีใน 

งบแสดงฐานะการเงนิ เนืองจากมอีตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบยีในตลาดซงึเป็นขอ้มูลในตลาด

ทสีงัเกตไดท้มีอียู่ 
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(ค) เครืองมือทางการเงินใน ระดบัที 3 

 

ถ้าขอ้มูลทเีป็นสาระสําคญัขอ้ใดขอ้หนึงหรอืมากกว่าไม่ได้มาจากขอ้มลูทสีงัเกตไดใ้นตลาด เครอืงมอืนันจะรวมอยู่

ในระดบัท ี3 

 

มลูค่ายุตธิรรมของลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื คอืมลูค่าตามบญัชขีองเงนิใหส้นิเชอืตามสญัญาเช่าซอืแกลู่กหนีสุทธิ

รายไดด้อกเบยีรอตดับญัชหีกัค่าเผอืผลขาดทุนดอ้ยค่าดา้นเครดติตามบญัช ีโดยเงนิใหส้นิเชอืส่วนใหญเ่ป็นอตัรา

ดอกเบยีคงทซีงึผู้บรหิารประเมนิแล้วว่า อตัราดอกเบยีทแีท้จรงิของเงนิให้สนิเชอืมีความเทยีบเคยีงกบัอตัรา

ดอกเบยีทแีทจ้รงิในตลาดปัจจุบนัของลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืตามสญัญาเช่าซอื 

 

มลูค่ายุตธิรรมของลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื คอืมลูค่าตามบญัชขีองเงนิใหส้นิเชอืแก่ลูกหนีและดอกเบยีคงคา้งหกัคา่เผอื

ผลขาดทุนด้อยค่าดา้นเครดติตามบญัช ีโดยเงนิใหส้นิเชอืส่วนใหญ่เป็นอตัราดอกเบยีคงทซีึงผูบ้รหิารประเมนิ

แล้วว่า อตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิของเงนิใหส้นิเชอืมคีวามเทยีบเคยีงกบัอตัราดอกเบยีทแีท้จรงิในตลาดปัจจุบนัของ

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มืสนิเชอืประเภทเดยีวกนั 

 

36 ภาระผกูพนั 

 

ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผูกพนัทเีป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงนิทีเกยีวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซงึยงัไม่ได้รบัรูใ้น 

งบการเงนิ มดีงันี 

 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 632,148 5,885,358 

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน       11,125,610 3,290,000 

รวม 11,757,758 9,175,358 

 

ข) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณบีรษิทัเป็นผูเ้ช่า 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทมภีาระผูกพนัทเีกดิตามสญัญาเช่าดําเนินงานซงึบรษิทัไดท้ําสญัญาเช่า

เครอืงใชส้ํานักงานและสญัญาบรกิาร แต่อย่างไรกต็ามสญัญาส่วนใหญ่เป็นสญัญาทบีรษิัทสามารถบอกเลกิได้

ทนัทหีรอืแจง้การยกเลกิสญัญา 1 เดอืนล่วงหน้า 
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37 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีในงบการเงิน 

 

วนัท ี23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครงัท ี1/2564 มีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท เพือพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิสําหรบัปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ของบรษิทัเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.108 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิรวม 226,368,000 บาท 
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