
บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ศักดิส์ยามลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง 

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชทีําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ 

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สินสิริ  ทงัสมบติั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 312,037,546         307,355,947 281,442,640         259,461,208

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 5 191,642,713         167,971,661 191,642,713         167,971,661

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 6 5,507,274,357       5,361,579,396 5,507,274,357       5,361,579,396

ลกูหนี้อืน่ 1,784,765            1,494 1,784,742            1,494

สนิคา้คงเหลอื 4,728,051            -                        -   -

ทรพัยส์นิรอการขาย 5,177,678            3,204,987 5,177,678            3,204,987

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 8 44,502,107           27,029,516 32,315,183           24,933,758

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 6,067,147,217 5,867,143,001 6,019,637,313 5,817,152,504

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 5 274,288,561         254,441,346 274,288,561         254,441,346

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ 6 3,073,984,311       2,901,479,972 3,073,984,311       2,901,479,972

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                     - 35,000,000           35,000,000

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 9 138,884,350         126,020,746 138,234,323         126,020,746

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10 317,643,007         263,680,850 313,548,260         263,680,850

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 55,004,084           50,033,703 54,974,527           50,033,703

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 61,306,049           55,495,637 61,306,049           55,495,637

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 11,907,174           11,234,134 11,907,174           11,234,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,933,017,536 3,662,386,388 3,963,243,205 3,697,386,388

รวมสินทรพัย์ 10,000,164,753 9,529,529,389 9,982,880,518 9,514,538,892

กรรมการ  ______________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 3,657,400,000       3,047,300,000 3,657,400,000       3,047,300,000

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12 598,000,000         610,000,000 598,000,000         610,000,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 13 44,773,143           96,095,472 44,571,610           96,020,222

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 80,270,553           71,264,498 79,209,370           71,264,498

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 143,366,402         95,965,674 143,366,402         95,965,674

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 12,237,279           9,961,609 11,733,194           9,961,609

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 4,536,047,377 3,930,587,253 4,534,280,576 3,930,512,003

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 112,500,000         451,600,000 112,500,000         451,600,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 210,847,740         173,999,260 208,318,774         173,999,260

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 69,857,705           66,767,502 69,857,705           66,767,502

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 393,205,445         692,366,762 390,676,479         692,366,762

รวมหน้ีสิน 4,929,252,822       4,622,954,015 4,924,957,055       4,622,878,765

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จ านวน 2,096,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,096,000,000 2,096,000,000 2,096,000,000 2,096,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 2,096,000,000 หุน้ 

จ่ายช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 2,096,000,000 2,096,000,000 2,096,000,000 2,096,000,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,902,427,997 1,902,427,997 1,902,427,997 1,902,427,997

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 131,000,000 131,000,000 131,000,000 131,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 927,087,394 762,172,803 928,495,466 762,232,130

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั 5,056,515,391 4,891,600,800 5,057,923,463 4,891,660,127

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 14,396,540 14,974,574 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 5,070,911,931 4,906,575,374 5,057,923,463 4,891,660,127

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 10,000,164,753 9,529,529,389 9,982,880,518 9,514,538,892

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

งบการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท
รายได้

รายไดด้อกเบีย้ 522,628,792 522,628,792 392,869,129
รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 2,236,301 2,236,301 1,152,475
รายไดอ้ืน่ 2,095,557 2,091,010 2,210,876

รวมรายได้ 526,960,650 526,956,103 396,232,480

ค่าใช้จา่ย

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร 6,629,718 5,683,828 6,364,479
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 252,018,648 251,052,693 211,776,801
ผลขาดทุนดอ้ยค่าดา้นเครดติ 29,259,746 29,259,746 4,929,610
ตน้ทุนทางการเงนิ 33,125,665 33,106,184 25,345,058

รวมค่าใช้จา่ย 321,033,777 319,102,451 248,415,948

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 205,926,873 207,853,652 147,816,532
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 14 41,590,316 41,590,316 29,167,020

ก าไรส าหรบังวด 164,336,557 166,263,336 118,649,512

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน - - -

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด 164,336,557 166,263,336 118,649,512

การแบง่ปันก าไรสทุธิ
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 164,914,591 166,263,336 118,649,512
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (578,034) - -

164,336,557 166,263,336 118,649,512

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 164,914,591 166,263,336 118,649,512
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (578,034) - -

164,336,557 166,263,336 118,649,512

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 15 0.08 0.08 0.06

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ผูเ้ป็นเจ้าของ ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั ควบคมุ ผูถ้ือหุ้น

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 2,096,000,000 1,902,427,997 131,000,000 762,172,803 4,891,600,800 14,974,574 4,906,575,374

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 164,914,591 164,914,591 (578,034) 164,336,557

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 131,000,000 927,087,394 5,056,515,391 14,396,540 5,070,911,931

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

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

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 118,649,512 118,649,512

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 100,000,000 528,354,125 4,626,782,122

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 2,096,000,000 1,902,427,997 131,000,000 762,232,130 4,891,660,127

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 166,263,336 166,263,336

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 131,000,000 928,495,466 5,057,923,463

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 205,926,873 207,853,652 147,816,532

ปรบัปรุงดว้ย 

ค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 9, 10, 11 32,067,078 31,856,023 27,085,785

ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 9 50,630 50,630 2

ผลขาดทุนดอ้ยค่าดา้นเครดติ 29,259,746 29,259,746 4,929,610

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์รอการขาย 636,768 636,768 1,067,283

ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร (689,325) (689,325) 72,860

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน - - (368,890)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,175,883 3,175,883 2,800,777

รายไดด้อกเบี้ย (522,628,792) (522,628,792) (392,869,129)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 33,125,665 33,106,184 25,345,058

เงนิสดรบัดอกเบี้ย 510,649,072 510,649,072 388,674,277

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ย (35,644,042) (35,624,561) (27,996,510)

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ - - (8,959)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

และหนี้สนิด าเนินงาน 255,929,556 257,645,280 176,548,696

สนิทรพัย์ด าเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ (39,867,996) (39,867,996) (79,810,716)

ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ (347,913,610) (347,913,610) (333,727,072)

สนิคา้คงเหลอื (4,728,051) - -

ทรพัย์สนิรอการขาย 5,765,512 5,765,512 6,587,049

ลูกหนี้อื่น (1,783,270) (1,783,247) (8,256)

สนิทรพัย์อื่น (18,145,631) (8,054,465) (17,911,654)

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (41,213,265)        (41,339,548)        (32,019,685)        

หนี้สนิอื่น 2,275,669           1,771,584           2,447,534           

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (85,680)              (85,680)              (134,433)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (189,766,766) (173,862,170) (278,028,537)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

งบการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 876,636 876,636 9,626

เงนิสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ (27,569,380) (26,894,304) (9,780,867)

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (9,233,853) (9,202,853) (2,793,948)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน - - 1,600,442,946

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (35,926,597) (35,220,521) 1,587,877,757

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 1,304,200,000 1,304,200,000 150,008,000

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 (694,100,000) (694,100,000) (1,015,516,002)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 - - 138,000,000

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 (351,100,000) (351,100,000) (653,800,000)

จ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า 10 (28,625,038) (27,935,877) (19,848,167)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 230,374,962 231,064,123 (1,401,156,169)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 4,681,599 21,981,432 (91,306,949)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 307,355,947 259,461,208 306,566,181

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 312,037,546 281,442,640 215,259,232

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีม่ใิช่เงนิสด 

เจา้หนี้ซื้อสนิทรพัย์ถาวร 3,227,335 3,227,335 3,924,111

เจา้หนี้ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 505,200 505,200 513,447

ทรพัย์สนิรอการขายโอนไปสนิทรพัย์ถาวร 9 409,041 409,041 -

ลูกหนี้โอนเป็นทรพัย์สนิรอการขายเพื่อช าระหนี้ 8,784,012 8,784,012 7,823,501

การไดม้าซึ่งสนิทรพัย์สทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 10 74,479,574 70,200,264 49,343,389

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)
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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยหุน้ของบรษิทัมกีารเริม่ต้นซื้อขายวนัแรกเมื่อวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบียน 

ไวด้งัน้ี  

 

เลขที ่49/47 ถนนเจษฎาบดนิทร ์ตําบลท่าอฐิ อําเภอเมอืงอุตรดติถ์ จงัหวดัอุตรดติถ์ 53000  

 

บรษิทัประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ประเภทเงนิสนิเชื่อบุคคล สนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นหลกัประกนั สนิเชื่อรายย่อยเพื่อการ

ประกอบอาชพีภายใตก้ารกํากบัฯ และการใหเ้ช่าซื้อ 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ประเภทสนิเชื่อบุคคล สนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็น

หลกัประกนั สนิเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชพีภายใต้การกํากบัฯ และการใหเ้ช่าซื้อ และการคา้อปุกรณ์โดรนและโดรนเพื่อการเกษตร 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีาขาและศูนย์บรกิารทีดํ่าเนินการแล้วจํานวน 810 สาขา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 720 สาขา) 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาล และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลเป็นนโยบาย

เดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทํางบการเงนิรวมสําหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีนํามาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

 

กลุ่มกจิการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลือกนําแนวปฏิบตัิดงักล่าวที่ออกโดย 

สภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ฝนส2.ว. 802/2564 มาถอืปฏบิตัสิําหรบัการใหค้วามช่วยเหลือ

ลูกหน้ีดงักล่าวระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการให้ความช่วยเหลอืลูกหน้ีทีส่ําคญั ได้แก่  

ขอ้ผ่อนปรนเกี่ยวกบัการจดัลําดบัชัน้ลูกหน้ีสําหรบัการคํานวณ ECL กรณีทีม่กีารปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิ 

(EIR) สาํหรบัหน้ีทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการคํานวณ ECL สาํหรบัวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้ 

 

5 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ 276,119,203 340,196,279 616,315,482 

หกั รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี (77,471,402) (58,140,595) (135,611,997) 

รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อสุทธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 198,647,801 282,055,684 480,703,485 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (7,005,088) (7,767,123) (14,772,211) 

รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อสุทธ ิ 191,642,713 274,288,561 465,931,274 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ 244,187,074 315,274,584 559,461,658 

หกั รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี (70,899,758) (54,173,458) (125,073,216) 

รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อสุทธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 173,287,316 261,101,126 434,388,442 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (5,315,655) (6,659,780) (11,975,435) 

รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อสุทธ ิ 167,971,661 254,441,346 422,413,007 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อหกัด้วยรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญช ีค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และมลูค่าตามบญัชสีุทธขิองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือสุทธิจากรายได้ 

ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 

ด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 

บาท 

    

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 451,557,517 (4,918,199) 446,639,318 

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 17,985,649 (4,561,787) 13,423,862 

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 11,160,319 (5,292,225) 5,868,094 

รวม 480,703,485 (14,772,211) 465,931,274 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือสุทธิจากรายได้ 

ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน 

ด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 

บาท 

    

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 411,488,816 (4,443,835) 407,044,981 

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 15,207,482 (3,795,566) 11,411,916 

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 7,692,144 (3,736,034) 3,956,110 

รวม 434,388,442 (11,975,435) 422,413,007 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 5,443,135,086 3,146,059,077 8,589,194,163 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 211,387,926 - 211,387,926 

รวมลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากดอกเบีย้คา้งรบั 5,654,523,012 3,146,059,077 8,800,582,089 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (147,248,655) (72,074,766) (219,323,421) 

รวมลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อสุทธ ิ 5,507,274,357 3,073,984,311 8,581,258,668 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 5,285,700,060 2,966,771,143 8,252,471,203 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 206,425,284 - 206,425,284 

รวมลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากดอกเบีย้คา้งรบั 5,492,125,344 2,966,771,143 8,458,896,487 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (130,545,948) (65,291,171) (195,837,119) 

รวมลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อสุทธ ิ 5,361,579,396 2,901,479,972 8,263,059,368 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

14 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหน้ีเงนิให้สนิเชื่อสุทธิจากดอกเบี้ยค้างรบั ค่าเผื่อผลขาดทุน 

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และมลูค่าตามบญัชสีุทธขิองลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ลูกหน้ีเงินให้

สินเช่ือสุทธิจาก

ดอกเบีย้ค้างรบั 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 

บาท 

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 8,301,973,550 (62,627,168) 8,239,346,382 

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 298,977,295 (60,435,691) 238,541,604 

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 199,631,244 (96,260,562) 103,370,682 

รวม 8,800,582,089 (219,323,421) 8,581,258,668 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ลูกหน้ีเงินให้

สินเช่ือสุทธิจาก

ดอกเบีย้ค้างรบั 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 

บาท 

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 8,009,043,122 (58,549,280) 7,950,493,842 

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 266,732,620 (54,135,377) 212,597,243 

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 183,120,745 (83,152,462) 99,968,283 

รวม 8,458,896,487 (195,837,119) 8,263,059,368 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อมูลค่า 7,846 ลา้นบาท ไดถู้กนําไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย์ 

(หมายเหตุ 12) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 6,197 ลา้นบาท) 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สินทรพัยท์าง   

 สินทรพัยท์าง การเงินท่ีมีการ   

 การเงินท่ีไม่มีการ เพ่ิมขึ้นอย่างมี สินทรพัยท์าง  

 เพ่ิมขึ้นอย่างมี 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. 2565  62,993,115  57,930,943  86,888,496  207,812,554  

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ :     

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้     

      อย่างมนัียสาํคญัของความเสีย่ง     

      ดา้นเครดติ 24,175,474 (22,308,896) (1,866,578) - 

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้     

      อย่างมนัียสาํคญัของความเสีย่ง     

      ดา้นเครดติ (3,952,370) 8,470,732 (4,518,362) - 

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า     

      ดา้นเครดติ (303,781) (11,778,872) 12,082,653 - 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดัมูลค่า     

   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (19,159,625) 37,174,315 18,160,527 36,175,217 

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีไ่ดม้า 6,264,418 248,577 - 6,512,995 

ส่วนทีโ่อนเป็นทรพัยส์นิรอการขาย (74,760) (892,444) (2,302,640) (3,269,844) 

ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี - - (3,533,778) (3,533,778) 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (2,397,105) (3,846,877) (3,357,530) (9,601,512) 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 67,545,366 64,997,478 101,552,788 234,095,632 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิทดรองจ่าย 436,718 - 399,455 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 15,606,399 9,245,119 15,344,978 9,245,119 

เงนิมดัจําค่าสนิคา้ 10,782,806 1,958,652 - - 

ลูกหน้ีภาษมีลูค่าเพิม่ 17,592,930 15,766,201 16,487,496 15,629,095 

อื่น ๆ 83,254 59,544 83,254 59,544 

รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน 44,502,107 27,029,516 32,315,183 24,933,758 

 

9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เคร่ืองใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด       

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565       

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)       

ราคาตามบญัชตีน้งวดสุทธ ิ 712,600 48,381,736 59,547,356 16,611,054 768,000 126,020,746 

ซื้อสนิทรพัย์ - 8,823,789 10,123,985 1,440,000 2,652,519 23,040,293 

จําหน่ายสนิทรพัย์ - - - (187,311) - (187,311) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ - (50,625) (5) - - (50,630) 

โอนเขา้จากทรพัยส์นิรอการขาย - - - 409,041 - 409,041 

โอนเขา้(ออก) - - 2,886,419 - (2,886,419) - 

ค่าเสื่อมราคา - (3,167,308) (5,759,529) (1,420,952) - (10,347,789) 

ราคาตามบญัชปีลายงวดสุทธ ิ 712,600 53,987,592 66,798,226 16,851,832 534,100 138,884,350 

 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เคร่ืองใช้ 

และอปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด       

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565       

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)       

ราคาตามบญัชตีน้งวดสุทธ ิ 712,600 48,381,736 59,547,356 16,611,054 768,000 126,020,746 

ซื้อสนิทรพัย์ - 8,823,789 9,448,909 1,440,000 2,652,519 22,365,217 

จําหน่ายสนิทรพัย์ - - - (187,311) - (187,311) 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ - (50,625) (5) - - (50,630) 

โอนเขา้จากทรพัยส์นิรอการขาย - - - 409,041 - 409,041 

โอนเขา้(ออก) - - 2,886,419 - (2,886,419) - 

ค่าเสื่อมราคา - (3,167,308) (5,734,480) (1,420,952) - (10,322,740) 

ราคาตามบญัชปีลายงวดสุทธ ิ 712,600 53,987,592 66,148,199 16,851,832 534,100 138,234,323 

 

10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     

อาคาร 244,758,197 223,567,898 243,184,527 223,567,898 

ยานพาหนะ 72,884,810 40,112,952 70,363,733 40,112,952 

รวม 317,643,007 263,680,850 313,548,260 263,680,850 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม รายการทีร่บัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสดที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าประกอบด้วย

รายการดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

  บาท บาท บาท 

     

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     

อาคาร  18,694,695 18,551,634 16,015,748 

ยานพาหนะ  1,822,722 1,781,220 1,615,808 

รวม  20,517,417 20,332,854 17,631,556 

     

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างงวด  74,479,574 70,200,264 49,343,389 

     

กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า     

จ่ายคนืเงนิต้นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  28,625,038 27,935,877 19,848,167 

จ่ายคนืตน้ทุนดอกเบีย้ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  2,318,600 2,299,119 2,462,804 

รวม  30,943,638 30,234,996 22,310,971 

     

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้  563,107 563,107 428,160 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า     

  ซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า  721,470 719,120 452,714 

 

11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 งบการเงินรวม 

  โปรแกรม  

 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท 

    

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ราคาตามบญัชตีน้งวดสุทธ ิ 31,282,618 18,751,085 50,033,703 

ซื้อสนิทรพัย์ 516,609 5,655,644 6,172,253 

โอนเขา้(ออก) 1,279,103 (1,279,103) - 

ค่าตดัจําหน่าย (1,201,872) - (1,201,872) 

ราคาตามบญัชปีลายงวดสุทธ ิ 31,876,458 23,127,626 55,004,084 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม  

 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท 

    

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ราคาตามบญัชตีน้งวดสุทธ ิ 31,282,618 18,751,085 50,033,703 

ซื้อสนิทรพัย์ 485,609 5,655,644 6,141,253 

โอนเขา้(ออก) 1,279,103 (1,279,103) - 

ค่าตดัจําหน่าย (1,200,429) - (1,200,429) 

ราคาตามบญัชปีลายงวดสุทธ ิ 31,846,901 23,127,626 54,974,527 

 

12 เงินกู้ยืม 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

หมุนเวียน   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,657,400,000 3,047,300,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 598,000,000 610,000,000 

รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 4,255,400,000 3,657,300,000 

   

ไม่หมุนเวียน   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 112,500,000 451,600,000 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 112,500,000 451,600,000 

   

รวมเงินกู้ยืม 4,367,900,000 4,108,900,000 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิของสญัญาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ โดยการดํารง

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนของลูกหน้ีเงนิใหกู้ย้มืคุณภาพดตี่อหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมวีงเงนิเบกิเกินบญัชธีนาคารที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้คงเหลอืมูลค่า 20 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 : 20 ลา้นบาท) 

 

วงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหน้ีสนิเชื่อของกลุ่มกจิการ จํานวนมูลค่า 4,919 ลา้นบาท 

(หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3,920 ล้านบาท) และณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ไม่มสีนิทรพัย์ของผูบ้รหิารสาํคญัของ

กลุ่มกิจการ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 680 ล้านบาท) โดยมวีงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ได้เบิกใช้

คงเหลอืมลูค่า 910 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 760 ลา้นบาท) 

 

วงเงนิกูย้มืจากสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหน้ีสนิเชื่อของกลุ่มกจิการ จํานวนมูลค่า 627 ลา้นบาท 

(หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 627 ลา้นบาท) โดยไม่มวีงเงนิกูย้มืตามสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บิกใช ้

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ไม่ม)ี 

 

วงเงนิกูย้มืตามสญัญากู้ยมืไม่กําหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหน้ีสนิเชื่อของกลุ่มกจิการ จํานวนมลูค่า 

2,300 ล้านบาท (หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1,650 ล้านบาท) และณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ไม่มสีนิทรพัย์ของ

ผูบ้รหิารสําคญัของกลุ่มกิจการ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 453 ล้านบาท) โดยมวีงเงนิกู้ยมืไม่กําหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงิน 

ทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูค่า 880 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 639 ลา้นบาท) 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม  3,047,300,000 2,865,508,002 

เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ 1,304,200,000 150,008,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (694,100,000) (1,015,516,002) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม 3,657,400,000 2,000,000,000 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้มกํีาหนดชําระคนืเงนิต้นภายใน 12 เดอืน นับจากวนัเบิกเงนิกู้และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดอืนและเมื่อเงนิกู ้

ครบกําหนด 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม  1,061,600,000 963,800,000 

เงนิกูย้มืเพิม่ - 138,000,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (351,100,000) (653,800,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม 710,500,000 448,000,000 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมกํีาหนดชําระคนืเงนิต้นไม่เกนิกว่า 36 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกู้และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดอืน

และเมื่อเงนิกูค้รบกําหนด 

 

13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ 7,233 - - - 

ค่าตอบแทนพนักงานคา้งจ่าย 26,092,895 65,733,420 26,092,895 65,733,420 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,630,353 8,129,737 7,467,852 8,054,487 

เจา้หน้ีอื่น 11,042,662 22,232,315 11,010,863 22,232,315 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 44,773,143 96,095,472 44,571,610 96,020,222 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได้ 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสําหรบักําไรทางภาษสีาํหรบังวด 47,400,728 29,917,733 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 47,400,728 29,917,733 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (5,810,412) (750,713) 

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (5,810,412) (750,713) 

   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41,590,316 29,167,020 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดข้องกลุ่มกิจการ

มยีอดจํานวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศไทยโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท 

    

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 205,926,873 207,853,652 147,816,532 

    

ภาษคีํานวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 41,185,375 41,570,730 29,563,307 

ผลกระทบ :    

   ค่าใชจ่้ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษีไดเ้พิม่ - - (410,211) 
   ขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็น    
      สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 385,355 - - 
   ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี    
      ตามประมวลรษัฎากร 19,586 19,586 13,924 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 41,590,316 41,590,316 29,167,020 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธสิําหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นสามญัดว้ยจํานวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญั 

ทีช่าํระแลว้และออกจําหน่ายในระหว่างงวด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    

กําไรสุทธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 164,914,591 166,263,336 118,649,512 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักทีช่าํระแล้ว 

   และออกจําหน่าย (หุน้) 

 

2,096,000,000 2,096,000,000 2,096,000,000 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.08 0.08 0.06 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มกิจการจะเป็นผู้พจิารณาระบุส่วนงานที่รายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวดัผลการ

ดําเนินงานของกลุ่มกจิการโดยจําแนกตามสายงานธุรกจิ ดงัน้ี 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ส่วนงาน 

ธรุกิจให้เช่าซ้ือ 

และให้กู้ยืม 

ส่วนงาน 

ธรุกิจนายหน้า 

ประกนัวินาศภยั 

ส่วนงาน 

ธรุกิจโดรน 

เพ่ือการเกษตร รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดด้อกเบีย้ 522,628,792 - - 522,628,792 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิาร 1,288,708 947,593 - 2,236,301 

รายไดอ้ื่น 2,091,009 - 4,548 2,095,557 

รวมรายได ้    526,960,650 

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร    6,629,718 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร    252,018,648 

ผลขาดทุนดอ้ยค่าดา้นเครดติ    29,259,746 

ตน้ทุนทางการเงนิ    33,125,665 

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้    205,926,873 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้    41,590,316 

กําไรสาํหรบังวด    164,336,557 

     

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบั - สุทธ ิ 9,047,189,942 - - 9,047,189,942 

รายการอื่นในสนิทรพัย ์    952,974,811 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม    10,000,164,753 

     

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ    4,367,900,000 

รายการอื่นในหน้ีสนิ    561,352,822 

หน้ีสนิทัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม    4,929,252,822 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ส่วนงานธรุกิจ 

ให้เช่าซ้ือ 

และให้กู้ยืม 

ส่วนงานธรุกิจ

นายหน้า 

ประกนัวินาศภยั รวม 

 บาท บาท บาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ 392,869,129 - 392,869,129 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิาร 1,152,475 - 1,152,475 

รายไดอ้ื่น 1,851,800 359,076 2,210,876 

รวมรายได ้   396,232,480 

ค่าใชจ่้ายในการบรกิาร   6,364,479 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร   211,776,801 

ผลขาดทุนดอ้ยค่าดา้นเครดติ   4,929,610 

ตน้ทุนทางการเงนิ   25,345,058 

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้   147,816,532 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้   29,167,020 

กําไรสาํหรบังวด   118,649,512 

    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบั - สุทธ ิ 8,685,472,375 - 8,685,472,375 

รายการอื่นในสนิทรพัย ์   844,057,014 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม   9,529,529,389 

    

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ   4,108,900,000 

รายการอื่นในหน้ีสนิ   514,054,015 

หน้ีสนิทัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม   4,622,954,015 

 

17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั 

หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีดํ่าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็น

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิาร

สําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกบับุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้หมด 

ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึ้นได้ต้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอืกลุ่มครอบครวับุญสาล ีซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 67 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 67) 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชาติ ความสมัพนัธ ์

   

บรษิทั ศกัดิส์ยาม เมกเกอรโ์ดรน จํากดั ไทย บรษิทัย่อย 

ผูบ้รหิารสาํคญั ไทย บุคคลทีม่อีํานาจและความรบัผดิชอบในการวางแผน

บรหิารและควบคุมกิจการทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

รวมถงึกรรมการของบรษิทั 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมรีายการธุรกิจที่สําคญักบับุคคลหรอืกิจการ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างกลุ่มกจิการและบุคคลหรอืกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธุิรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

บาท 

 

 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา 

ค่าเส่ือมราคา     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 1,888,143 1,745,082 1,725,527   อตัราทีต่กลงร่วมกนั 

     

ต้นทุนทางการเงิน     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 289,007 276,058 324,050   อตัราทีต่กลงร่วมกนั 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมยีอดคงเหลือสําหรบัรายการระหว่างบรษิัทและบุคคลหรือ

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

   สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     

      ผูบ้รหิารสาํคญั 29,502,898 29,674,310 27,929,228 29,674,310 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

      ผูบ้รหิารสาํคญั 30,611,161 30,709,150 29,031,481 30,709,150 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารสาํคญั 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสําคญัของกลุ่มกจิการ มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท 

    

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 5,951,641 5,288,641 5,535,498 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 265,295 265,295 259,902 

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสําคญั 6,216,936 5,553,936 5,795,400 

 

18 ภาระผกูพนั 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

อาคารและอุปกรณ์ 3,282,786 4,083,588 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 52,387,588 33,923,574 

รวม 55,670,374 38,007,162 

 

19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

ณ วนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจําปี พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตัจ่ิายเงนิปันผลจากกําไรสุทธสิําหรบั

ปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัในมูลค่า 0.116 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 243,136,000 บาท 

บรษิทักําหนดจ่ายเงนิปันผลภายในวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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