
บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศกัดสิยามลสิซงิ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท ศกัดสิยามลสิซงิ จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ 

หกเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของ รวมถึงงบกระแสเงนิสดสําหรบังวดหกเดอืน

สินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผู้บริหารของบริษัทเป็น

ผู้ร ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง  

การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกยีวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวิธกีาร 

สอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถ 

ได้ความเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนัียสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิงทเีป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึนตามมาตรฐานการบญัช ี 

ฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สกณุา  แย้มสกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4906 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 230,328,149        306,566,181

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ย 

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 6                      -   1,600,074,056

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอืทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 7 120,611,068        53,587,505

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอืสว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 8 4,774,700,100      4,153,289,440

ลูกหนีอนื 587,494              2,930

ทรพัยส์นิรอการขาย 4,211,539           3,847,586

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 10 30,749,719          6,503,389

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 5,161,188,069 6,123,871,087

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื 7 208,300,082        96,891,575

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื 8 2,545,724,810      2,102,192,578

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 128,836,510        109,420,847

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 280,612,851        262,359,865

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 35,804,281          29,038,603

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 48,073,087          44,939,125

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 10,474,055          9,059,648

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,257,825,676 2,653,902,241

รวมสินทรพัย์ 8,419,013,745 8,777,773,328

กรรมการ  ______________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 2,706,000,000      2,865,508,002

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 14 87,000,000          371,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 15 71,152,710          77,666,224

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 73,158,934          67,814,440

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 66,055,303          55,712,823

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 8,797,838           5,827,915

รวมหนีสินหมนุเวียน 3,012,164,785 3,443,529,404

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 614,600,000        592,800,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า 190,616,888        174,649,921

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 64,128,514          58,661,393

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 869,345,402        826,111,314

รวมหนีสิน 3,881,510,187 4,269,640,718

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 2,096,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,096,000,000 2,096,000,000

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 2,096,000,000 หุน้ 

จา่ยชําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,096,000,000 2,096,000,000

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามญั 1,902,427,997 1,902,427,997

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 100,000,000 100,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 439,075,561 409,704,613

รวมส่วนของเจ้าของ 4,537,503,558 4,508,132,610

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 8,419,013,745 8,777,773,328

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบยี 438,189,749 398,618,816

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,399,333 346,481

รายไดอ้นื 1,844,703 713,296

รวมรายได้ 441,433,785 399,678,593

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 8,852,091 2,829,566

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 228,654,777 193,000,687

ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 11,749,523 (13,408,722)

ตน้ทุนทางการเงนิ 21,334,068 31,057,948

รวมค่าใช้จ่าย 270,590,459 213,479,479

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 170,843,326 186,199,114

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 16 33,754,322 36,785,474

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 137,089,004 149,413,640

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 17 0.07 0.10

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบยี 831,058,878 815,025,976

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 2,551,808 688,283

รายไดอ้นื 4,055,579 2,269,162

รวมรายได้ 837,666,265 817,983,421

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 15,216,570 7,481,412

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 440,431,578 395,744,479

ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 16,679,133 28,386,278

ตน้ทุนทางการเงนิ 46,679,126 71,962,288

รวมค่าใช้จ่าย 519,006,407 503,574,457

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 318,659,858 314,408,964

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 16 62,921,342 61,744,386

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 255,738,516 252,664,578

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 17 0.12 0.16

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

เงนิปันผลจา่ย 20 - - - (42,000,000) (42,000,000)

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 252,664,578 252,664,578

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 1,550,000,000 487,500,000 71,000,000 877,799,453 2,986,299,453

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,096,000,000 1,902,427,997 100,000,000 409,704,613 4,508,132,610

เงนิปันผลจา่ย 20 - - - (226,367,568) (226,367,568)

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 255,738,516 255,738,516

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 100,000,000 439,075,561 4,537,503,558

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 318,659,858 314,408,964

ปรบัปรุงดว้ย 

คา่เสอืมราคาและตดัจาํหน่าย 11, 12, 13 56,313,867 50,840,485

ตดัจําหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 11 15 46,258

ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 16,679,133 28,386,278

ขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย 2,214,027 4,782,927

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 75,226 (312,159)

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 6 (368,890) -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,601,554 5,041,732

รายไดด้อกเบยี (831,058,878) (815,025,976)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบยี 46,679,126 71,962,288

เงนิสดรบัดอกเบยี 788,449,327 846,307,621

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (49,289,391) (73,846,763)

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (55,734,845) (20,004,400)

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละ

หนีสนิดาํเนินงาน 298,220,129 412,587,255

สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซอื (173,687,022) (61,214,085)

ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื (1,059,788,290) 537,104,298

ทรพัยส์นิรอการขาย 13,301,780 24,207,673

ลูกหนีอนื (584,563) 12,372

สนิทรพัยอ์นื (25,638,715) (121,469)

หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (7,035,445) (10,401,131)

หนีสนิอนื 2,969,923 (31,608,891)

ภาระผกูผนัผลประโยชน์พนักงาน (134,433) -

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาํเนินงาน (952,376,636) 870,566,022

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 17,103 317,009

เงนิสดจา่ยซอือุปกรณ์ (28,885,402) (17,359,574)

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (8,208,548) (2,308,950)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 6 1,600,442,946 -

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน 1,563,366,099 (19,351,515)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 860,008,000 591,000,000

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 14 (1,019,516,002) (1,073,900,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 398,000,000 282,000,000

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (660,200,000) (571,940,000)

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่าการเงนิ 12 (39,236,829) (33,234,237)

จา่ยเงนิปันผล (226,282,664) (42,000,000)

เงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน (687,227,495) (848,074,237)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (76,238,032) 3,140,270

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 306,566,181 252,557,946

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 230,328,149 255,698,216

ข้อมลูเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทมีใิช่เงนิสด 

เจา้หนีซอืสนิทรพัยถ์าวร 3,309,136 454,308

เจา้หนีซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 513,447 -

ทรพัยส์นิรอการขายโอนไปสนิทรพัยถ์าวร 11 151,008 1,656,457

ลูกหนีโอนเป็นทรพัยส์นิรอการขายเพอืชําระหนี 16,030,767 34,584,455

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 12 60,548,290 205,166,399

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสนิทรพัยถ์าวรเป็น

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - 47,240,713

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

9



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยหุน้ของบรษิทัมกีารเริม่ต้นซื้อขายวนัแรกเมื่อวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 
และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี้  
 
เลขที ่49/47 ถนนเจษฎาบดนิทร ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ 53000  
 
บรษิทัประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ประเภทเงนิสนิเชื่อบุคคล สนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นหลกัประกนั สนิเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชพีภายใตก้ารก ากบัฯ และการใหเ้ช่าซื้อ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีาขาและศูนยบ์รกิารทีด่ าเนินการแล้วจ านวน 719 สาขา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
519 สาขา) 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหวา่งงวดท่ีรายงาน 
 
ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทยงัคงได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของบริษัทตามมาตรการการ
ช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทยอนัสบืเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ19”) 
ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวท าใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิและส่งผลต่อลูกหนี้และผลการด าเนินงานของบรษิทัตัง้แต่ในอดตี
จนถงึปัจจุบนั ซึง่บรษิทัไดม้มีาตรการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลอืลูกหนี้ของบรษิทัเพื่อใหส้ามารถผ่านพน้ช่วงวกิฤตนิี้ไปไดต้าม
มาตรการการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 3 ระยะบรษิทัไดเ้ริม่บงัคบัใชม้าตรการผ่อนปรนระยะที ่1 
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป โดยบรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ ดงันี้  
 
1. ใหพ้กัช าระเงนิตน้เป็นเวลา 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน  
2. ลดค่างวดรอ้ยละ 30 ของค่างวดเดมิ เป็นเวลา 6 เดอืน 
3. ขยายเวลาการผ่อนช าระโดยการปรบัสญัญาใหม่ เพื่อบรรเทาภาระการผ่อนช าระใหล้ดลงจากเดมิ 
 
มาตรการผ่อนปรนระยะที ่2 ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป โดยบรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ ดงันี้ 
 
1. ลดค่างวดอย่างน้อยรอ้ยละ 30 ของค่างวดเดมิ ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 22 ต่อปี 
2. ขยายเวลาการผ่อนช าระโดยการปรบัสญัญาใหม่ เพื่อบรรเทาภาระการผ่อนช าระใหล้ดลงจากเดมิ 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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มาตรการผ่อนปรนระยะที ่3 ตัง้แต่วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป โดยบรษิทัใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ ดงันี้ 
 
1. ใหพ้กัช าระเงนิตน้เป็นเวลา 3 เดอืน 

2. ลดค่างวดอย่างน้อยรอ้ยละ 30 ของค่างวดเดมิ ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้ไม่เกนิรอ้ยละ 22 ต่อปี 

3. ขยายเวลาการผ่อนช าระโดยการปรบัสญัญาใหม่ เพื่อบรรเทาภาระการผ่อนช าระใหล้ดลงจากเดมิ 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีลูกหนี้ที่ได้รับมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และระยะที่ 3  
คงเหลอืจ านวน 5,526 ราย และ 39 ราย และ 5 ราย ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 8,630 ราย และ 32 ราย 
และ ไม่ม ีตามล าดบั) 
 

3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย 
ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมาย
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ
จดัท างบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีน ามาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อบริษทั 
 
การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้ลอืกทีจ่ะน าขอ้ผ่อนปรนในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID - 19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไข
สญัญาเช่า (Lease modification) ส าหรบัการลดหรอืการงดเวน้การจ่ายค่าเช่าในระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบของการเลือกที่จะน าข้อผ่อนปรนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
งบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั 
 

6 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนส าหรบังวด 6 เดอืน สิ้นสุด
วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลคา่ด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่าน 

ก าไรขาดทุน 
บาท  

 
มูลค่าตามบญัชีต้นงวด 1,600,074,056 
การเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรม 368,890 
การจ าหน่าย (1,600,442,946) 
มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด - 
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7 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ส่วนท่ีครบก าหนด ส่วนท่ีครบก าหนด  
 ช าระภายในหน่ึงปี ช าระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 179,480,207 258,840,466 438,320,673 
หกั รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี (56,437,282) (46,811,664) (103,248,946) 
รวมลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อสุทธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 123,042,925 212,028,802 335,071,727 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,431,857) (3,728,720) (6,160,577) 
รวมลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อสุทธ ิ 120,611,068 208,300,082 328,911,150 
 
 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ส่วนท่ีครบก าหนด ส่วนท่ีครบก าหนด  
 ช าระภายในหน่ึงปี ช าระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 80,833,242 122,086,460 202,919,702 
หกั รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี (26,375,938) (23,105,055) (49,480,993) 
รวมลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อสุทธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 54,457,304 98,981,405 153,438,709 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (869,799) (2,089,830) (2,959,629)  
รวมลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อสุทธ ิ 53,587,505 96,891,575 150,479,080 
 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อหกัด้วยรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบญัชี  
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และมลูค่าตามบญัชสุีทธขิองลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ แสดงไดด้งันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า
ซ้ือสุทธิจากรายได้ 
ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี
สุทธิ 
บาท 

    
การจดัชัน้    
สนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 324,724,553 (3,039,500) 321,685,053 
สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 7,210,812 (1,619,706) 5,591,106 
สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 3,136,362 (1,501,371) 1,634,991 
รวม 335,071,727 (6,160,577) 328,911,150 
 
 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า
ซ้ือสุทธิจากรายได้ 
ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี
สุทธิ 
บาท 

    
การจดัชัน้    
สนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 148,650,809 (1,351,527) 147,299,282 
สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 3,745,048 (1,022,142) 2,722,906 
สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 1,042,852 (585,960) 456,892 
รวม 153,438,709 (2,959,629) 150,479,080 
 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

15 

 
8 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ส่วนท่ีครบก าหนด ส่วนท่ีครบก าหนด  
 ช าระภายในหน่ึงปี ช าระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 4,734,640,936 2,597,181,568 7,331,822,504 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 155,263,628 - 155,263,628 
รวมลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากดอกเบีย้คา้งรบั 4,889,904,564 2,597,181,568 7,487,086,132 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (115,204,464) (51,456,758) (166,661,222) 
รวมลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อสุทธ ิ 4,774,700,100 2,545,724,810 7,320,424,910 
 
 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ส่วนท่ีครบก าหนด ส่วนท่ีครบก าหนด  
 ช าระภายในหน่ึงปี ช าระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 4,135,616,283 2,157,986,964 6,293,603,247 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 121,229,380 - 121,229,380 
รวมลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากดอกเบีย้คา้งรบั 4,256,845,663 2,157,986,964 6,414,832,627 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (103,556,223) (55,794,386) (159,350,609) 
รวมลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อสุทธ ิ 4,153,289,440 2,102,192,578 6,255,482,018 
 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากดอกเบีย้คา้งรบั ค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และมลูค่าตามบญัชสุีทธขิองลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ แสดงไดด้งันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

ลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือสทุธิจาก
ดอกเบีย้คา้งรบั 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี
สุทธิ 
บาท 

การจดัชัน้    
สนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 7,077,321,492 (48,568,203) 7,028,753,289 
สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 246,333,956 (42,922,889) 203,411,067 
สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 163,430,684 (75,170,130) 88,260,554 
รวม 7,487,086,132 (166,661,222) 7,320,424,910 
 
 ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือสทุธิจาก
ดอกเบีย้คา้งรบั 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี
สุทธิ 
บาท 

การจดัชัน้    
สนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 6,003,589,746 (43,750,661) 5,959,839,085 
สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 268,989,185 (48,559,843) 220,429,342 
สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 142,253,696 (67,040,105) 75,213,591 
รวม 6,414,832,627 (159,350,609) 6,255,482,018 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อมลูค่า 5,039 ลา้นบาท ไดถู้กน าไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจาก
ธนาคารพาณิชย ์(หมายเหตุ 14) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 5,039 ลา้นบาท) 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

17 

 
9 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 
  สินทรพัยท์าง   
 สินทรพัยท์าง การเงินท่ีมีการ   
 การเงินท่ีไม่มีการ เพ่ิมขึ้นอย่างมี สินทรพัยท์าง  
 เพ่ิมขึ้นอย่างมี นัยส าคญัของความ การเงินท่ีมีการ  
 นัยส าคญัของ เส่ียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต  
 ความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL -  (Lifetime ECL -   
 (12-month ECL) not credit impaired) credit impaired) รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  45,102,188  49,581,985  67,626,065  162,310,238  
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ :     
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีาร       
      เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของ     
      ความเสีย่งดา้นเครดติ 25,697,474 (19,088,866) (6,608,608) - 
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้     
      อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่ง     
      ดา้นเครดติ (2,747,285) 7,331,764 (4,584,479) - 
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า     
      ดา้นเครดติ (541,317) (9,137,047) 9,678,364 - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการ     
   วดัมลูค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (24,335,696) 21,148,431 25,520,230 22,332,965 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีไ่ดม้า 12,460,427 2,702,789 544,044 15,707,260 
ส่วนทีโ่อนเป็นทรพัยส์นิรอการขาย (103,615) (1,427,819) (2,891,851) (4,423,285) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี - (4,733) (6,463,953) (6,468,686) 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (3,924,473) (6,563,908) (6,148,312) (16,636,693) 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 51,607,703 44,542,596 76,671,500 172,821,799 
 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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10 สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน 

 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
เงนิทดรองจ่าย 22,550 16,000 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 17,653,675 6,478,770 
ลูกหนี้ภาษมีลูค่าเพิม่ 13,042,853 - 
อื่น ๆ 30,641 8,619 
รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 30,749,719 6,503,389 
 

11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

 ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรบัปรุง

อาคาร 

เครื่องใช้และ
อปุกรณ์

ส านักงาน ยานพาหนะ 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด       
   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564       
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)       
ราคาตามบญัชตีน้งวดสุทธ ิ 712,600 43,315,816 49,506,951 15,885,480 - 109,420,847 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 11,869,299 15,740,517 - 3,809,429 31,419,245 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์ - - (82,486) (9,843) - (92,329) 
โอนเขา้จากทรพัยส์นิรอการขาย - - - 151,008 - 151,008 
โอนเขา้จากสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์ - - - 5,991,715 - 5,991,715 
โอนเขา้(ออก) - - 3,809,429 - (3,809,429) - 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์ - - (15) - - (15) 
ค่าเสื่อมราคา - (5,326,623) (9,972,820) (2,754,518) - (18,053,961) 
ราคาตามบญัชปีลายงวดสุทธ ิ 712,600 49,858,492 59,001,576 19,263,842 - 128,836,510 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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12 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อสงัหารมิทรพัย ์ 240,071,331 212,827,172 
ยานพาหนะ 40,541,520 49,532,693 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธ ิ 280,612,851 262,359,865 
 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็มีรายการท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าดงัต่อไปน้ี 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน  บาท บาท 
   
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อสงัหารมิทรพัย ์ 33,304,132 28,677,210 
ยานพาหนะ 2,999,457 3,105,751 
รวม 36,303,589 31,782,961 
   
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างงวด 60,548,290 36,145,207 
   
กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า   
จ่ายคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 39,236,829 33,234,237 
จ่ายคนืตน้ทุนดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,889,663 3,841,116 
รวม 44,126,492 37,075,353 
   
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 865,131 685,029 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 1,079,804 436,381 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างพฒันา รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
ราคาตามบญัชตีน้งวดสุทธ ิ 24,402,577 4,636,026 29,038,603 
ซื้อสนิทรพัย ์ 21,400 8,700,595 8,721,995 
โอนเขา้(ออก) 2,776,008 (2,776,008) - 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,956,317) - (1,956,317) 
ราคาตามบญัชปีลายงวดสุทธ ิ 25,243,668 10,560,613 35,804,281 
 

14 เงินกู้ยืม 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
หมุนเวียน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,706,000,000 2,865,508,002 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 87,000,000 371,000,000 
รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 2,793,000,000 3,236,508,002 
   
ไม่หมุนเวียน   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 614,600,000 592,800,000 
รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 614,600,000 592,800,000 
   
รวมเงินกู้ยืม 3,407,600,000 3,829,308,002 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิของสญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิโดย
การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนของลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืคุณภาพดตี่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทมวีงเงนิเบิกเกินบญัชธีนาคารที่ยงัไม่ได้เบกิใช้คงเหลือมูลค่า 20 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 20 ลา้นบาท) 
 
วงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลูีกหนี้สนิเชื่อของบรษิทั จ านวนมูลค่า  
3,062 ลา้นบาท (หมายเหตุ 8) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3,062 ลา้นบาท) และสนิทรพัยข์องผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทั 
จ านวนมูลค่า 680 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 680 ล้านบาท) โดยมวีงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูค่า 360 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 130 ลา้นบาท) 
 
วงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลูีกหนี้สนิเชื่อของบรษิทั จ านวน
มูลค่า 627 ล้านบาท (หมายเหตุ 8) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 627 ล้านบาท) โดยไม่มวีงเงนิกู้ยมืตามสญัญาเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 317 ลา้นบาท) 
 
วงเงนิกู้ยมืตามสญัญากู้ยมืไม่ก าหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลูีกหนี้สนิเชื่อของบรษิทั 
จ านวนมูลค่า 1,350 ล้านบาท (หมายเหตุ 8)  (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 1,350 ล้านบาท) และสนิทรพัย์ของผูบ้รหิาร
ส าคญัของบรษิัทจ านวนมูลค่า 453 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 453 ล้านบาท) โดยมวีงเงนิกู้ยมืไม่ก าหนด
ระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูค่า 840 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 511 ลา้นบาท) 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถ
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม  2,865,508,002 3,332,900,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ 860,008,000 591,000,000 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (1,019,516,002) (1,073,900,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2,706,000,000 2,850,000,000 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้มกี าหนดช าระคนืเงนิต้นภายใน 12 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกู้และก าหนดช าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
และเมื่อเงนิกูค้รบก าหนด 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถ
วเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม  963,800,000 772,614,625 
เงนิกูย้มืเพิม่ 398,000,000 282,000,000 
จ่ายคนืเงนิกูย้มื (660,200,000) (571,940,000) 
จ่ายช าระดอกเบีย้ - (2,165,882) 
ปรบัปรุงเงนิกูย้มืตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ - 2,821,340 
ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 701,600,000 483,330,083 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมกี าหนดช าระคนืเงนิต้นไม่เกินกว่า 36 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกู้และก าหนด
ช าระดอกเบีย้ทุกสิน้เดอืนและเมื่อเงนิกูค้รบก าหนด 
 

15 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ค่าตอบแทนพนักงานคา้งจ่าย 50,864,394 61,114,290 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,315,036 7,219,420 
เจา้หนี้อื่น 12,973,280 9,332,514 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 71,152,710 77,666,224 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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16 ภาษีเงินได้ 

 
 ส าหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบังวด 36,137,570 34,442,995 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 36,137,570 34,442,995 
   
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (2,383,248) 2,342,479 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (2,383,248) 2,342,479 
   
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33,754,322 36,785,474 
 
 ส าหรบังวดหกเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบังวด 66,055,303 67,608,633 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 66,055,303 67,608,633 
   
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (3,133,961) (5,864,247) 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (3,133,961) (5,864,247) 
   
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 62,921,342 61,744,386 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกั
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องบรษิทัมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกบัภาษีของประเทศไทยโดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 ส าหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 170,843,326 186,199,114 
   
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 34,168,665 37,239,822 
ผลกระทบ :   
   ค่าใชจ้่ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พิม่ (421,680) (594,805) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษตีามประมวลรษัฎากร 7,337 6,393 
   การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 134,064 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 33,754,322 36,785,474 
 
 ส าหรบังวดหกเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 318,659,858 314,408,964 
   
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 63,731,972 62,881,792 
ผลกระทบ :   
   ค่าใชจ้่ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พิม่ (831,891) (1,296,783) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษตีามประมวลรษัฎากร 21,261 25,313 
   การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 134,064 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 62,921,342 61,744,386 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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17 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ของหุน้สามญัทีช่ าระแลว้และออกจ าหน่ายในระหว่างงวด 
 
 ส าหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ก าไรสุทธสิ าหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 137,089,004 149,413,640 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีช่ าระแลว้   
   และออกจ าหน่าย (หุน้) 2,096,000,000 1,550,000,000 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.07 0.10 
 
 ส าหรบังวดหกเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ก าไรสุทธสิ าหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 255,738,516 252,664,578 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีช่ าระแลว้   
   และออกจ าหน่าย (หุน้) 2,096,000,000 1,550,000,000 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.12 0.16 
 

18 ข้อมูลตามส่วนงาน 
 
บรษิัทด าเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดยีว คอื บรกิารให้สนิเชื่อโดยมส่ีวนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันัน้ 
จงึมไิด้มกีารน าเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน เนื่องจากขอ้มูลที่เสนอในข้อมูลทางการเงินนี้สอดคล้องกบัรายงาน
ภายในทีผู่ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ  
 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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19 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
กจิการทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง หรอื  
ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย 
และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทั
ซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ได้ต้องค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอืกลุ่มครอบครวับุญสาล ีซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 67 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 67) 
 
ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชาติ ความสมัพนัธ ์
   
ผูบ้รหิารส าคญั ไทย บุคคลทีม่อี านาจและความรบัผดิชอบในการวางแผน

บรหิารและควบคุมกจิการทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
รวมถงึกรรมการของบรษิทั 

 
ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่ าคญั
กบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน
ระหว่างบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 ส าหรบังวดสามเดือน ส าหรบังวดหกเดือน  

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้ 

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบายการ 
 บาท บาท บาท บาท ก าหนดราคา 
ค่าเส่ือมราคา      
   ผูบ้รหิารส าคญั 1,708,106 1,714,287 3,433,633 3,358,719 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
ต้นทุนทางการเงิน      
   ผูบ้รหิารส าคญั 312,767 368,326 636,817 735,497 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมยีอดคงเหลอืส าหรบัรายการระหว่างบรษิทัและ
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
   ผูบ้รหิารส าคญั 32,851,647 33,764,029 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   
   ผูบ้รหิารส าคญั 33,707,800 35,124,892 
 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญั 
 
ส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิาร
ส าคญัของบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ส าหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 5,359,051 5,352,806 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 259,902 256,897 
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารส าคญั 5,618,953 5,609,703 
 
 ส าหรบังวดหกเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 10,894,549 10,708,265 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 519,804 520,948 
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารส าคญั 11,414,353 11,229,213 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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20 เงินปันผล 

 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
จากก าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในมูลค่า 0.03 บาทต่อหุ้น เป็น 
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 42,000,000 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
จากก าไรสุทธิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในมูลค่า 0.108 บาทต่อหุ้น เป็น 
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 226,368,000 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 

21 ภาระผกูพนั 
 
ภาระผกูพนัรายจา่ยฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ 
มดีงันี้ 
 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
อาคารและอุปกรณ์ 2,346,504 632,148 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 30,664,298 11,125,610 
รวม 33,010,802 11,757,758 
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