
บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท ศกัดิส์ยามลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบังวดสามเดือนและ 
เกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ รวมถงึงบกระแสเงนิสดสาํหรบังวดเกา้เดอืน
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของบริษัท 
เป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของบรษิัท” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการ
สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการ 
สอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถ 
ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี 
ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 293,381,036       306,566,181

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย 

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 6                     -   1,600,074,056

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 140,306,517       53,587,505

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 5,147,788,516    4,153,289,440

ลกูหน้ีอื่น 44,555              2,930

ทรพัยส์นิรอการขาย 4,160,182          3,847,586

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 10 23,629,005        6,503,389

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 5,609,309,811 6,123,871,087

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ 7 222,175,839       96,891,575

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 8 2,711,693,363    2,102,192,578

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 124,532,400       109,420,847

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 12 267,415,285       262,359,865

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 41,536,159        29,038,603

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 52,810,247        44,939,125

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 10,590,394        9,059,648

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,430,753,687 2,653,902,241

รวมสินทรพัย ์ 9,040,063,498 8,777,773,328

กรรมการ  ______________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14 2,720,000,000    2,865,508,002

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 14 633,000,000       371,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 15 82,513,840        77,666,224

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 72,841,477        67,814,440

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 45,804,496        55,712,823

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 9,349,995          5,827,915

รวมหนี้สินหมนุเวียน 3,563,509,808 3,443,529,404

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 530,900,000       592,800,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 175,232,291       174,649,921

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 66,479,880        58,661,393

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 772,612,171       826,111,314

รวมหนี้สิน 4,336,121,979 4,269,640,718

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 2,096,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,096,000,000 2,096,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 2,096,000,000 หุน้ 

จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,096,000,000 2,096,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,902,427,997 1,902,427,997

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 100,000,000 100,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 605,513,522 409,704,613

รวมส่วนของเจ้าของ 4,703,941,519 4,508,132,610

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 9,040,063,498 8,777,773,328

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบีย้ 488,068,445 396,180,524

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 906,007 534,767

รายไดอ้ื่น 1,840,324 1,280,443

รวมรายได้ 490,814,776 397,995,734

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 4,862,269 3,158,020

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 226,728,687 193,719,548

ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 24,680,164 (21,229,978)

ตน้ทุนทางการเงนิ 27,038,359 28,035,784

รวมค่าใช้จ่าย 283,309,479 203,683,374

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 207,505,297 194,312,360

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 16 41,067,336 38,189,715

กาํไรสาํหรบังวด 166,437,961 156,122,645

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - -

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 166,437,961 156,122,645

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 17 0.08 0.10

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบีย้ 1,319,127,323 1,211,206,500

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 3,457,815 1,223,050

รายไดอ้ื่น 5,895,903 3,549,605

รวมรายได้ 1,328,481,041 1,215,979,155

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 20,078,839 10,639,432

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 667,160,265 589,464,027

ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 41,359,297 7,156,300

ตน้ทุนทางการเงนิ 73,717,485 99,998,072

รวมค่าใช้จ่าย 802,315,886 707,257,831

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 526,165,155 508,721,324

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 16 103,988,678 99,934,101

กาํไรสาํหรบังวด 422,176,477 408,787,223

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - -

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 422,176,477 408,787,223

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 17 0.20 0.26

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ทนุที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

เงนิปันผลจา่ย 20 - - - (792,200,000) (792,200,000)

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 408,787,223 408,787,223

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 1,550,000,000 487,500,000 71,000,000 283,722,098 2,392,222,098

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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)

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 422,176,477 422,176,477

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 100,000,000 605,513,522 4,703,941,519

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 526,165,155 508,721,324
ปรบัปรงุดว้ย 
คา่เสือ่มราคาและตดัจาํหน่าย 11, 12, 13 86,121,869 76,090,727
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 11 15 46,258
ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 41,359,297 7,156,300
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย 3,204,320 6,592,557
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 75,226 (289,847)
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 6 (368,890) -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,402,330 7,562,599
รายไดด้อกเบีย้ (1,319,127,323) (1,211,206,500)
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 73,717,485 99,998,072
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 1,233,875,364 1,231,347,705
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (76,288,843) (101,553,278)
เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (121,802,510) (156,028,261)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละ
หน้ีสนิดาํเนินงาน 455,333,495 468,437,656
สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ (204,008,820) (99,480,303)
ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ (1,592,549,395) 416,400,063
ทรพัยส์นิรอการขาย 20,709,817 36,183,311
ลกูหน้ีอื่น (41,625) (13,318)
สนิทรพัยอ์ื่น (18,621,977) 1,917,518

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 7,403,178          6,453,770          
หน้ีสนิอื่น 3,522,080          42,401,853        
ภาระผกูผนัผลประโยชน์พนกังาน (583,843)            -

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,328,837,090) 872,300,550

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 17,103 320,280

เงนิสดจา่ยซือ้อุปกรณ์ (37,766,124) (18,347,492)

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (14,901,797) (3,092,190)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 6 1,600,442,946 -

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ 1,547,792,128 (21,119,402)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14 1,245,008,000 1,188,000,000

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14 (1,390,516,002) (1,396,600,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 968,000,000 938,700,000

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (767,900,000) (801,530,000)

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ 12 (60,425,402) (46,672,645)

จา่ยเงนิปันผล (226,306,779) (792,200,000)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (232,140,183) (910,302,645)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (13,185,145) (59,121,497)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 306,566,181 252,557,946

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 293,381,036 193,436,449

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด 

เจา้หน้ีซือ้สนิทรพัยถ์าวร 154,150 58,100

เจา้หน้ีซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 576,150 -
ทรพัยส์นิรอการขายโอนไปสนิทรพัยถ์าวร 11 221,008 2,285,618

ลกูหน้ีโอนเป็นทรพัยส์นิรอการขายเพือ่ชาํระหน้ี 24,447,740 46,064,610

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 12 66,034,806 210,993,882

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสนิทรพัยถ์าวรเป็น

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - 47,240,713

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)
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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยหุน้ของบรษิทัมกีารเริม่ตน้ซื้อขายวนัแรกเมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 

และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี้  
 

เลขที ่49/47 ถนนเจษฎาบดนิทร ์ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์53000  

 

บรษิทัประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ประเภทเงนิสนิเชื่อบุคคล สนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นหลกัประกนั สนิเชื่อรายย่อย
เพือ่การประกอบอาชพีภายใตก้ารกาํกบัฯ และการใหเ้ชา่ซือ้ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีาขาและศนูยบ์รกิารทีด่าํเนินการแลว้จาํนวน 719 สาขา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 

519 สาขา) 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

สําหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทยงัคงได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของบริษัทตามมาตรการ 
การช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทยอนัสบืเนื่องมาจากการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ
โควดิ19”) ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวทําใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิและส่งผลต่อลูกหนี้และผลการดาํเนินงานของบรษิทั
ตัง้แต่ในอดตีจนถึงปัจจุบนั ซึ่งบรษิัทได้มมีาตรการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลอืลูกหนี้ของบรษิัทเพื่อให้สามารถผ่านพน้ 

ช่วงวกิฤตนิี้ไปไดต้ามมาตรการการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 3 ระยะบรษิทัไดเ้ริม่บงัคบัใช้
มาตรการผอ่นปรนระยะที ่1 ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป โดยบรษิทัใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนี้ ดงันี้  
 

1. ใหพ้กัชาํระเงนิตน้เป็นเวลา 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน  
2. ลดคา่งวดรอ้ยละ 30 ของคา่งวดเดมิ เป็นเวลา 6 เดอืน 

3. ขยายเวลาการผอ่นชาํระโดยการปรบัสญัญาใหม ่เพือ่บรรเทาภาระการผอ่นชาํระใหล้ดลงจากเดมิ 

 

มาตรการผอ่นปรนระยะที ่2 ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป โดยบรษิทัใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนี้ ดงันี้ 
 

1. ลดคา่งวดอยา่งน้อยรอ้ยละ 30 ของคา่งวดเดมิ ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้ไมเ่กนิรอ้ยละ 22 ต่อปี 

2. ขยายเวลาการผอ่นชาํระโดยการปรบัสญัญาใหม ่เพือ่บรรเทาภาระการผอ่นชาํระใหล้ดลงจากเดมิ 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

11 

 

มาตรการผอ่นปรนระยะที ่3 ตัง้แต่วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป โดยบรษิทัใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนี้ ดงันี้ 
 

1. ใหพ้กัชาํระเงนิตน้เป็นเวลา 3 เดอืน 

2. ลดคา่งวดอยา่งน้อยรอ้ยละ 30 ของคา่งวดเดมิ ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้ไมเ่กนิรอ้ยละ 22 ต่อปี 

3. ขยายเวลาการผอ่นชาํระโดยการปรบัสญัญาใหม ่เพือ่บรรเทาภาระการผอ่นชาํระใหล้ดลงจากเดมิ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมลีกูหนี้ทีไ่ดร้บัมาตรการผอ่นปรนระยะที ่1 และระยะที ่2 และระยะที ่3 คงเหลอื
จํานวน 4,143 ราย และ 26 ราย และ 122 ราย ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 8,630 ราย และ 32 ราย 
และ ไมม่ ีตามลาํดบั) 
 

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย 
ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลตามกฎหมาย
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ
จดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีนํามาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อบริษทั 

 

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า 

 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้ลอืกทีจ่ะนําขอ้ผอ่นปรนในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ชา่ไดร้บัการลดคา่เชา่เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID - 19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลีย่นแปลงเงื่อนไข
สญัญาเช่า (Lease modification) สาํหรบัการลดหรอืการงดเวน้การจ่ายค่าเช่าในระหว่างวนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบของการเลอืกทีจ่ะนําขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงนิของบรษิทั 

 

6 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 

การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนสําหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุด
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมลูค่าด้วย 

มลูค่ายติุธรรมผา่น 

กาํไรขาดทุน 

บาท 
 

 

มลูค่าตามบญัชีต้นงวด 1,600,074,056 

การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรม 368,890 

การจาํหน่าย (1,600,442,946) 
มลูค่าตามบญัชีส้ินงวด - 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 205,604,586 275,131,772 480,736,358 

หกั รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี (61,424,468) (47,674,920) (109,099,388) 
รวมลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 144,180,118 227,456,852 371,636,970 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,873,601) (5,281,013) (9,154,614) 
รวมลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธ ิ 140,306,517 222,175,839 362,482,356 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

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

หกั รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี (26,375,938) (23,105,055) (49,480,993) 
รวมลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 54,457,304 98,981,405 153,438,709 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (869,799) (2,089,830) (2,959,629)  
รวมลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธ ิ 53,587,505 96,891,575 150,479,080 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อหกัดว้ยรายไดด้อกเบี้ยรอตดับญัช ี 

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และมลูคา่ตามบญัชสีทุธขิองลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ แสดงไดด้งันี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือสทุธิจากรายได้ 

ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ 

ด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สทุธิ 

บาท 

    

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 353,735,072 (3,528,634) 350,206,438 

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 12,316,389 (2,890,538) 9,425,851 

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (Non-performing) 5,585,509 (2,735,442) 2,850,067 

รวม 371,636,970 (9,154,614) 362,482,356 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือสทุธิจากรายได้ 

ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ 

ด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สทุธิ 

บาท 

    

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

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

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

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

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

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

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลกูหน้ีเงินให้สินเช่ือ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ 5,083,909,335 2,770,035,463 7,853,944,798 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 191,480,852 - 191,480,852 

รวมลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิากดอกเบีย้คา้งรบั 5,275,390,187 2,770,035,463 8,045,425,650 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (127,601,671) (58,342,100) (185,943,771) 
รวมลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ 5,147,788,516 2,711,693,363 7,859,481,879 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

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

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 121,229,380 - 121,229,380 

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

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (103,556,223) (55,794,386) (159,350,609) 
รวมลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ 4,153,289,440 2,102,192,578 6,255,482,018 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิากดอกเบีย้คา้งรบั คา่เผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และมลูคา่ตามบญัชสีทุธขิองลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ แสดงไดด้งันี้ 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

ลกูหน้ีเงินให้

สินเช่ือสุทธิจาก

ดอกเบีย้ค้างรบั 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

บาท 

มลูค่าตามบญัชี

สทุธิ 

บาท 

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 7,601,343,338 (52,510,184) 7,548,833,154 

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 266,829,663 (48,878,042) 217,951,621 

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (Non-performing) 177,252,649 (84,555,545) 92,697,104 

รวม 8,045,425,650 (185,943,771) 7,859,481,879 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ลกูหน้ีเงินให้

สินเช่ือสุทธิจาก

ดอกเบีย้ค้างรบั 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ด้านเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

บาท 

มลูค่าตามบญัชี

สทุธิ 

บาท 

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

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

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

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

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (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 กนัยายน พ.ศ. 2564 ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่มลูคา่ 6,197 ลา้นบาท ไดถู้กนําไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจาก
ธนาคารพาณิชย ์(หมายเหตุ 14) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 5,039 ลา้นบาท) 
  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

  สินทรพัยท์าง   

 สินทรพัยท์าง การเงินท่ีมีการ   

 การเงินท่ีไมมี่การ เพ่ิมขึน้อย่างมี สินทรพัยท์าง  

 เพ่ิมขึน้อย่างมี นัยสาํคญัของความ การเงินท่ีมีการ  

 นัยสาํคญัของ 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 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ :     

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีาร       

      เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัของ     

      ความเสีย่งดา้นเครดติ 25,712,853 (19,104,117) (6,608,736) - 

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้     

      อยา่งมนียัสาํคญัของความเสีย่ง     

      ดา้นเครดติ (2,584,082) 6,531,760 (3,947,678) - 

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่     

      ดา้นเครดติ (737,919) (8,838,869) 9,576,788 - 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการ     

   วดัมลูค่าคา่เผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (23,947,960) 24,675,299 37,848,721 38,576,060 

สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีไ่ดม้า 18,466,842 9,873,585 3,315,320 31,655,747 

สว่นทีโ่อนเป็นทรพัยส์นิรอการขาย (133,009) (1,609,020) (3,920,049) (5,662,078) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (37) (87,590) (8,799,353) (8,886,980) 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (5,840,059) (9,254,452) (7,800,091) (22,894,602) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 56,038,817 51,768,581 87,290,987 195,098,385 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงนิทดรองจ่าย 18,200 16,000 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 10,025,315 6,478,770 

ลกูหนี้ภาษมีลูคา่เพิม่ 13,542,486 - 

อื่น ๆ 43,004 8,619 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 23,629,005 6,503,389 

 

11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

 ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เคร่ืองใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ       

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564       

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)       

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

ซือ้สนิทรพัย ์ - 14,853,199 18,482,353 - 3,809,429 37,144,981 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - - (82,486) (9,843) - (92,329) 
โอนเขา้จากทรพัยส์นิรอการขาย - - - 221,008 - 221,008 

โอนเขา้จากสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์ - - - 5,991,715 - 5,991,715 

โอนเขา้(ออก) - - 3,809,429 - (3,809,429) - 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ - - (15) - - (15) 
คา่เสือ่มราคา - (8,453,711) (15,455,978) (4,244,118) - (28,153,807) 
ราคาตามบญัชปีลายงวดสทุธ ิ 712,600 49,715,304 56,260,254 17,844,242 - 124,532,400 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

อสงัหารมิทรพัย ์ 225,841,977 212,827,172 

ยานพาหนะ 41,573,308 49,532,693 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธ ิ 267,415,285 262,359,865 
 

ในระหวา่งงวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รายการทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็มีรายการท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าดงัต่อไปน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สาํหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน  บาท บาท 

   

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

อสงัหารมิทรพัย ์ 50,580,002 42,738,927 

ยานพาหนะ 4,407,669 4,683,174 

รวม 54,987,671 47,422,101 

   

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหวา่งงวด 66,034,806 44,749,366 

   

กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า   

จ่ายคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 60,425,402 46,672,645 

จ่ายคนืตน้ทุนดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 7,153,839 5,611,600 

รวม 67,579,241 52,284,245 

   

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้ 1,371,324 1,193,440 

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ตํ่า 1,728,075 775,192 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

  โปรแกรม  

 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท 

    

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

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

ซือ้สนิทรพัย ์ 21,400 15,456,547 15,477,947 

โอนเขา้(ออก) 3,905,500 (3,905,500) - 

คา่ตดัจาํหน่าย (2,980,391) - (2,980,391) 
ราคาตามบญัชปีลายงวดสทุธ ิ 25,349,086 16,187,073 41,536,159 

 

14 เงินกู้ยืม 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

หมนุเวียน   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,720,000,000 2,865,508,002 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 633,000,000 371,000,000 

รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 3,353,000,000 3,236,508,002 

   

ไม่หมนุเวียน   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 530,900,000 592,800,000 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมนุเวยีน 530,900,000 592,800,000 

   

รวมเงินกู้ยืม 3,883,900,000 3,829,308,002 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิของสญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน 

โดยการดาํรงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของและอตัราสว่นของลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืคุณภาพดต่ีอหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทมวีงเงนิเบิกเกินบญัชีธนาคารที่ยงัไม่ได้เบกิใช้คงเหลือมูลค่า 20 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 20 ลา้นบาท) 
 

วงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหนี้สนิเชื่อของบรษิทั จํานวนมูลค่า 
3,920 ลา้นบาท (หมายเหตุ 8) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3,062 ลา้นบาท) และสนิทรพัยข์องผูบ้รหิารสาํคญัของบรษิทั 
จํานวนมูลค่า 680 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 680 ล้านบาท) โดยมีวงเงินกู้ยืมจากสญัญากู้ยืมระยะสัน้ 

จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูคา่ 960 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 130 ลา้นบาท) 
 

วงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหนี้สนิเชื่อของบรษิทั จํานวน
มลูค่า 627 ลา้นบาท (หมายเหตุ 8) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 627 ลา้นบาท) โดยไม่มวีงเงนิกูย้มืตามสญัญาเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 317 ลา้นบาท) 
 

วงเงนิกู้ยมืตามสญัญากู้ยมืไม่กําหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิใช้หลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหนี้สนิเชื่อของบรษิัท 
จํานวนมูลค่า 1,650 ล้านบาท (หมายเหตุ 8) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 1,350 ล้านบาท) และสนิทรพัย์ของผูบ้รหิาร
สําคญัของบรษิทัจํานวนมูลค่า 453 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 453 ล้านบาท) โดยมวีงเงนิกู้ยมืไม่กําหนด
ระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูคา่ 664 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 511 ลา้นบาท) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้สําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 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 1,245,008,000 1,188,000,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (1,390,516,002) (1,396,600,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2,720,000,000 3,124,300,000 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้มกีําหนดชําระคนืเงนิตน้ภายใน 12 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกูแ้ละกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกสิน้เดอืน
และเมือ่เงนิกูค้รบกาํหนด 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 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 968,000,000 938,700,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (767,900,000) (801,530,000) 
จ่ายชาํระดอกเบีย้ - (2,494,167) 
ปรบัปรุงเงนิกูย้มืตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ - 3,179,542 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 1,163,900,000 910,470,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมกีําหนดชําระคนืเงนิต้นไม่เกนิกว่า 36 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกู้และกําหนด
ชาํระดอกเบีย้ทุกสิน้เดอืนและเมือ่เงนิกูค้รบกาํหนด 

 

15 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

คา่ตอบแทนพนักงานคา้งจ่าย 67,018,739 61,114,290 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 8,104,223 7,219,420 

เจา้หนี้อื่น 7,390,878 9,332,514 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 82,513,840 77,666,224 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภาษีเงินได้ 

 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบังวด 45,804,496 33,810,031 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 45,804,496 33,810,031 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (4,737,160) 4,379,684 

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (4,737,160) 4,379,684 

   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41,067,336 38,189,715 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบังวด 111,859,799 101,284,600 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 134,064 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 111,859,799 101,418,664 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (7,871,121) (1,484,563) 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (7,871,121) (1,484,563) 
   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 103,988,678 99,934,101 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ภาษเีงนิไดส้าํหรบักาํไรก่อนหกั
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องบรษิทัมยีอดจํานวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศไทย
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 207,505,297 194,312,360 

   

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 41,501,059 38,862,472 

ผลกระทบ :   

   คา่ใชจ้่ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พิม่ (437,279) (679,799) 
   คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษตีามประมวลรษัฎากร 3,556 7,042 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 41,067,336 38,189,715 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 526,165,155 508,721,324 

   

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 105,233,031 101,744,264 

ผลกระทบ :   

   คา่ใชจ้่ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พิม่ (1,269,170) (1,976,582) 
   คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษตีามประมวลรษัฎากร 24,817 32,355 

   การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 134,064 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 103,988,678 99,934,101 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั
ของหุน้สามญัทีช่าํระแลว้และออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 

 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

กาํไรสทุธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 166,437,961 156,122,645 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีช่าํระแลว้ 

   และออกจาํหน่าย (หุน้) 2,096,000,000 1,550,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.08 0.10 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

กาํไรสทุธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 422,176,477 408,787,223 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีช่าํระแลว้ 

   และออกจาํหน่าย (หุน้) 2,096,000,000 1,550,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.20 0.26 

 

18 ข้อมลูตามส่วนงาน 

 

บรษิทัดําเนินกจิการหลกัในส่วนงานเดยีว คอื บรกิารใหส้นิเชื่อโดยมสี่วนงานทางภูมศิาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันัน้ 

จงึมไิด้มกีารนําเสนอขอ้มูลจําแนกตามส่วนงาน เนื่องจากขอ้มูลที่เสนอในขอ้มูลทางการเงนินี้สอดคล้องกบัรายงาน
ภายในทีผู่ม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ  
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19 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิการทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง หรอื 

ถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย 
และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของสว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทั
ซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ได้ต้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกวา่รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  
 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอืกลุ่มครอบครวับุญสาล ีซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 67 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 67) 
 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

บริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชาติ ความสมัพนัธ ์

   

ผูบ้รหิารสาํคญั ไทย บุคคลทีม่อีํานาจและความรบัผดิชอบในการวางแผน
บรหิารและควบคุมกจิการทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
รวมถงึกรรมการของบรษิทั 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายการธุรกจิทีส่าํคญั
กบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนั
ระหวา่งบรษิทัและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน  

 

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 

ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ  

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 นโยบายการ 

 บาท บาท บาท บาท กาํหนดราคา 

ค่าเส่ือมราคา      

   ผูบ้รหิารสาํคญั 1,722,192 1,679,360 5,155,825 5,038,079 อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

ต้นทุนทางการเงิน      

   ผูบ้รหิารสาํคญั 304,217 346,394 941,034 1,081,891 อตัราทีต่กลงรว่มกนั 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมยีอดคงเหลอืสาํหรบัรายการระหว่างบรษิทัและ
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

   ผูบ้รหิารสาํคญั 31,129,455 33,764,029 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า   

   ผูบ้รหิารสาํคญั 32,082,290 35,124,892 

 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารสาํคญั 

 

สําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิาร
สาํคญัของบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 5,609,661 6,029,664 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 264,574 253,153 

รวมคา่ตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญั 5,874,235 6,282,817 

 

 สาํหรบังวดเก้าเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 16,504,210 16,737,930 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 784,378 774,101 

รวมคา่ตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญั 17,288,588 17,512,031 
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20 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2563 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล 

จากกําไรสุทธิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในมูลค่า 0.03 บาทต่อหุ้น เป็น 

จาํนวนเงนิทัง้สิน้ 42,000,000 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 5/2563 มมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

จากกําไรของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในมูลค่า 0.48 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงินทัง้สิ้น 750,200,000 บาท  
บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2564 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล 

จากกําไรสุทธิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทในมูลค่า 0.108 บาทต่อหุ้น เป็น 

จาํนวนเงนิทัง้สิน้ 226,368,000 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 

21 ภาระผกูพนั 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ 
มดีงันี้ 
 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

อาคารและอุปกรณ์ - 632,148 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 23,523,788 11,125,610 

รวม 23,523,788 11,757,758 
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