
บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทาง

การเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ศกัดิส์ยามลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวด

หกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ    

ในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและ      

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากดักว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ 

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

สินสิริ  ทงัสมบติั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 283,869,814 307,355,947 264,095,297        259,461,208

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 5 215,344,781 167,971,661 215,344,781        167,971,661

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อสว่นทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 6 5,935,590,063 5,361,579,396 5,935,590,063      5,361,579,396

ลกูหน้ีอื่น 867,025 1,494 1,053,075           1,494

สนิคา้คงเหลอื 20,533,574 -                       -   -

ทรพัยส์นิรอการขาย 6,167,583 3,204,987 6,167,583           3,204,987

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8 43,964,184 27,029,516 40,080,824          24,933,758

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 6,506,337,024 5,867,143,001 6,462,331,623 5,817,152,504

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ 5 291,651,108 254,441,346 291,651,108 254,441,346

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 6 3,329,977,012 2,901,479,972 3,329,977,012      2,901,479,972

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

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 9 152,822,171 126,020,746 151,601,059        126,020,746

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10 343,408,617 263,680,850 337,716,061        263,680,850

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 66,349,682 50,033,703 64,554,671          50,033,703

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 68,306,906 55,495,637 68,306,906          55,495,637

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 12,456,826 11,234,134 12,365,826          11,234,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,264,972,322 3,662,386,388 4,291,172,643 3,697,386,388

รวมสินทรพัย ์ 10,771,309,346 9,529,529,389 10,753,504,266 9,514,538,892

กรรมการ  ______________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 2,955,000,000 3,047,300,000 2,955,000,000      3,047,300,000

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 1,295,000,000 610,000,000 1,295,000,000      610,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 13 79,818,252 96,095,472 79,095,151          96,020,222

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 85,574,755 71,264,498 83,952,868          71,264,498

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 96,214,074 95,965,674 96,214,074          95,965,674

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 7,998,317           9,961,609 7,946,203           9,961,609

รวมหนี้สินหมนุเวียน 4,519,605,398 3,930,587,253 4,517,208,296 3,930,512,003

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 955,800,000 451,600,000 955,800,000        451,600,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 229,046,463 173,999,260 225,527,176        173,999,260

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 73,033,589 66,767,502 73,033,589          66,767,502

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 1,257,880,052 692,366,762 1,254,360,765      692,366,762

รวมหนี้สิน 5,777,485,450 4,622,954,015 5,771,569,061      4,622,878,765

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท 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 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 2,096,000,000 2,096,000,000

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 131,000,000 131,000,000 131,000,000 131,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 850,329,292 762,172,803 852,507,208 762,232,130

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั 4,979,757,289 4,891,600,800 4,981,935,205 4,891,660,127

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 14,066,607 14,974,574 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,993,823,896 4,906,575,374 4,981,935,205 4,891,660,127

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 10,771,309,346 9,529,529,389 10,753,504,266 9,514,538,892

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

งบการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบีย้ 559,349,340 559,349,340 438,189,749
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,871,621 - -
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 2,933,811 2,933,811 1,399,333
รายไดอ้ื่น 1,425,629 1,609,094 1,844,703

รวมรายได้ 566,580,401 563,892,245 441,433,785

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 1,233,867 - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 8,276,493 6,438,003 8,852,091
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 272,487,935 271,812,777 228,654,777
ผลขาดทนุดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 37,139,113 37,139,113 11,749,523
ตน้ทนุทางการเงนิ 39,582,888 39,542,470 21,334,068

รวมค่าใช้จ่าย 358,720,296 354,932,363 270,590,459

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 207,860,105 208,959,882 170,843,326
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 14 41,812,490 41,812,490 33,754,322

กาํไรสาํหรบังวด 166,047,615 167,147,392 137,089,004

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - -

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 166,047,615 167,147,392 137,089,004

การแบง่ปันกาํไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 166,377,548 167,147,392 137,089,004
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (329,933) - -

166,047,615 167,147,392 137,089,004

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 166,377,548 167,147,392 137,089,004
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (329,933) - -

166,047,615 167,147,392 137,089,004

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 15 0.08 0.08 0.07

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

งบการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบีย้ 1,081,978,132 1,081,978,132 831,058,878
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,871,621 - -
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 5,170,112 5,170,112 2,551,808
รายไดอ้ื่น 3,521,186 3,700,104 4,055,579

รวมรายได้ 1,093,541,051 1,090,848,348 837,666,265

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 1,233,867 - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 14,906,211 12,121,831 15,216,570
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 524,506,583 522,865,470 440,431,578
ผลขาดทนุดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 66,398,859 66,398,859 16,679,133
ตน้ทนุทางการเงนิ 72,708,553 72,648,654 46,679,126

รวมค่าใช้จ่าย 679,754,073 674,034,814 519,006,407

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 413,786,978 416,813,534 318,659,858
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 14 83,402,806 83,402,806 62,921,342

กาํไรสาํหรบังวด 330,384,172 333,410,728 255,738,516

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - -

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 330,384,172 333,410,728 255,738,516

การแบง่ปันกาํไรสุทธิ

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 331,292,139 333,410,728 255,738,516
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (907,967) - -

330,384,172 333,410,728 255,738,516

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 331,292,139 333,410,728 255,738,516
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (907,967) - -

330,384,172 333,410,728 255,738,516

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 15 0.16 0.16 0.12

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั ควบคมุ ผ ูถ้ือหุ้น

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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

เงนิปันผลจา่ย 18 - - - (243,135,650) (243,135,650) - (243,135,650)

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 331,292,139 331,292,139 (907,967) 330,384,172

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 131,000,000 850,329,292 4,979,757,289 14,066,607 4,993,823,896

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ผ ูถ้ือหุ้น

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

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 18 - - - (226,367,568) (226,367,568)

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

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

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

เงนิปันผลจา่ย 18 - - - (243,135,650) (243,135,650)

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 333,410,728 333,410,728

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 131,000,000 852,507,208 4,981,935,205

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 413,786,978 416,813,534 318,659,858

ปรบัปรงุดว้ย 

คา่เสือ่มราคาและตดัจาํหน่าย 9, 10, 11 66,914,504 66,345,940 56,313,867

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 9 50,630 50,630 15

ผลขาดทนุดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 66,398,859 66,398,859 16,679,133

ขาดทนุจากการจาํหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย 1,926,846 1,926,846 2,214,027

ขาดทนุ(กาํไร)จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,172,622) (1,172,622) 75,226

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุ - - (368,890)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,351,767 6,351,767 5,601,554

รายไดด้อกเบีย้ (1,081,978,132) (1,081,978,132) (831,058,878)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 72,708,553 72,648,654 46,679,126

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 1,038,244,044 1,038,244,044 788,449,327

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (75,186,285) (75,126,386) (49,289,391)

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (95,965,674) (95,965,674) (55,734,845)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

และหน้ีสนิดาํเนินงาน 412,079,468 414,537,460 298,220,129

สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ (76,190,694) (76,190,694) (173,687,022)

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่ (1,053,613,568) (1,053,613,568) (1,059,788,290)

สนิคา้คงเหลอื (20,533,574) - -

ทรพัยส์นิรอการขาย 14,409,666 14,409,667 13,301,780

ลกูหน้ีอื่น (865,531) (1,051,581) (584,563)

สนิทรพัยอ์ื่น (18,157,360) (16,278,758) (25,638,715)

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (16,874,856)          (17,061,782)          (7,035,445)            

หน้ีสนิอื่น (1,963,292)            (2,015,406)            2,969,923             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (85,680)                (85,680)                (134,433)              

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดาํเนินงาน (761,795,421) (737,350,342) (952,376,636)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

งบการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1,514,954 1,514,954 17,103

เงนิสดจา่ยซือ้อุปกรณ์ (43,877,801) (42,653,496) (28,885,402)

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (19,901,643) (18,488,643) (8,208,548)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุ - - 1,600,442,946

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (62,264,490) (59,627,185) 1,563,366,099

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 1,804,200,000 1,804,200,000 860,008,000

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 (1,896,500,000) (1,896,500,000) (1,019,516,002)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 1,727,800,000 1,727,800,000 398,000,000

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 (538,600,000) (538,600,000) (660,200,000)

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ 10 (53,222,594) (52,184,756) (39,236,829)

จา่ยเงนิปันผล (243,103,628) (243,103,628) (226,282,664)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 800,573,778 801,611,616 (687,227,495)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (23,486,133) 4,634,089 (76,238,032)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 283,869,814 264,095,297 230,328,149

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด 

เจา้หน้ีซือ้สนิทรพัยถ์าวร 11,852,104 11,776,179 3,309,136

เจา้หน้ีซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,514,460 2,129,460 513,447

ทรพัยส์นิรอการขายโอนไปสนิทรพัยถ์าวร 9 749,792 749,792 151,008

ลกูหน้ีโอนเป็นทรพัยส์นิรอการขายเพือ่ชาํระหน้ี 20,048,901 20,048,901 16,030,767

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 10 122,580,056 116,401,044 60,548,290

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

11 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

โดยหุน้ของบรษิทัมกีารเริม่ตน้ซื้อขายวนัแรกเมื่อวนัที ่8 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน 

ไวด้งันี้  

 

เลขที ่49/47 ถนนเจษฎาบดนิทร ์ตําบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์53000  

 

บรษิทัประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ประเภทเงนิสนิเชื่อบุคคล สนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นหลกัประกนั สนิเชื่อรายย่อยเพื่อการ

ประกอบอาชพีภายใตก้ารกาํกบัฯ และการใหเ้ชา่ซือ้ 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการเงนิ ประเภทสนิเชื่อบุคคล สนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็น

หลกัประกนั สนิเชือ่รายยอ่ยเพือ่การประกอบอาชพีภายใตก้ารกาํกบัฯ และการใหเ้ชา่ซือ้ และการคา้อุปกรณ์โดรนและโดรนเพือ่การเกษตร 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีาขาและศูนย์บรกิารทีด่ําเนินการแล้วจํานวน 891 สาขา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 

720 สาขา) 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่ี

เนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาล และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเป็นนโยบาย

เดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมสําหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีนํามาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลกูหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

 

กลุ่มกจิการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกนําแนวปฏบิตัดิงักล่าวทีอ่อกโดย 

สภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ฝนส2.ว. 802/2564 มาถอืปฏบิตัสิาํหรบัการใหค้วามช่วยเหลอื

ลูกหนี้ดงักล่าวระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีส่ําคญั ไดแ้ก่  

ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการจดัลําดบัชัน้ลูกหนี้สาํหรบัการคาํนวณ ECL กรณีทีม่กีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ การปรบัปรุงอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

(EIR) สาํหรบัหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผอ่นปรนเกีย่วกบัการคาํนวณ ECL สาํหรบัวงเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้ 

 

5 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 307,570,001 361,103,171 668,673,172 

หกั รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี (83,348,586) (60,866,823) (144,215,409) 

รวมลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 224,221,415 300,236,348 524,457,763 

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (8,876,634) (8,585,240) (17,461,874) 

รวมลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธ ิ 215,344,781 291,651,108 506,995,889 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

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

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

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

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

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

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อหกัด้วยรายได้ดอกเบี้ยรอตดับญัช ีค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และมลูคา่ตามบญัชสีทุธขิองลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ แสดงไดด้งันี้ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือสทุธิจากรายได้ 

ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ 

ด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สทุธิ 

บาท 

    

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 486,217,734 (5,046,382) 481,171,352 

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 21,970,501 (5,107,962) 16,862,539 

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (Non-performing) 16,269,528 (7,307,530) 8,961,998 

รวม 524,457,763 (17,461,874) 506,995,889 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือสทุธิจากรายได้ 

ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ 

ด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สทุธิ 

บาท 

    

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

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

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

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

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

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

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ 5,864,267,155 3,413,236,156 9,277,503,311 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 236,280,745 - 236,280,745 

รวมลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิากดอกเบีย้คา้งรบั 6,100,547,900 3,413,236,156 9,513,784,056 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (164,957,837) (83,259,144) (248,216,981) 

รวมลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ 5,935,590,063 3,329,977,012 9,265,567,075 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 ส่วนท่ีครบกาํหนด ส่วนท่ีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

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

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

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

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

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

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากดอกเบี้ยคา้งรบั ค่าเผื่อผลขาดทุน 

ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และมลูคา่ตามบญัชสีทุธขิองลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ แสดงไดด้งันี้ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

ลกูหน้ีเงินให้

สินเช่ือสทุธิจาก

ดอกเบีย้ค้างรบั 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ

ด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สทุธิ 

บาท 

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 8,898,041,107 (63,754,512) 8,834,286,595 

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 378,932,501 (76,184,581) 302,747,920 

สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (Non-performing) 236,810,448 (108,277,888) 128,532,560 

รวม 9,513,784,056 (248,216,981) 9,265,567,075 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ลกูหน้ีเงินให้

สินเช่ือสทุธิจาก

ดอกเบีย้ค้างรบั 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ

ด้านเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

บาท 

มูลค่าตามบญัชี

สทุธิ 

บาท 

การจดัชัน้    

สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

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

สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    

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

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

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

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ลูกหนี้เงนิให้สนิเชื่อมูลค่า 7,846 ล้านบาท ได้ถูกนําไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบัจากธนาคาร

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

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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7 ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการจดัชัน้ :     

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้     

      อยา่งมนียัสาํคญัของความเสีย่ง     

      ดา้นเครดติ 22,130,207 (19,227,348) (2,902,859) - 

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้     

      อยา่งมนียัสาํคญัของความเสีย่ง     

      ดา้นเครดติ (4,723,220) 8,851,456 (4,128,236) - 

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่     

      ดา้นเครดติ (950,525) (14,386,372) 15,336,897 - 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่     

   ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (18,401,327) 52,735,615 35,882,689 70,216,977 

สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีไ่ดม้า 12,882,952 4,178,287 690,270 17,751,509 

สว่นทีโ่อนเป็นทรพัยส์นิรอการขาย (142,805) (1,587,107) (2,950,782) (4,680,694) 

สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี - (132,359) (8,046,793) (8,179,152) 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (4,987,503) (7,070,572) (5,184,264) (17,242,339) 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 68,800,894 81,292,543 115,585,418 265,678,855 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิทดรองจ่าย 240,200 - 219,000 - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 23,390,451 9,245,119 23,130,126 9,245,119 

เงนิมดัจาํคา่สนิคา้ 1,918,815 1,958,652 - - 

ลกูหนี้ภาษมีลูคา่เพิม่ 18,316,936 15,766,201 16,662,947 15,629,095 

อื่น ๆ 97,782 59,544 68,751 59,544 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 43,964,184 27,029,516 40,080,824 24,933,758 

 

9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครื่องใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ       

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565       

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)       

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

ซือ้สนิทรพัย ์ - 14,749,828 26,955,268 1,440,000 4,828,390 47,973,486 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - - - (342,332) - (342,332) 

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

โอนเขา้จากทรพัยส์นิรอการขาย - - - 749,792 - 749,792 

โอนเขา้(ออก) - - 5,110,890 - (5,110,890) - 

คา่เสือ่มราคา - (6,693,804) (12,022,612) (2,812,475) - (21,528,891) 

ราคาตามบญัชปีลายงวดสทุธ ิ 712,600 56,387,135 79,590,897 15,646,039 485,500 152,822,171 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครื่องใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ       

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565       

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)       

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

ซือ้สนิทรพัย ์ - 14,656,828 25,748,037 1,440,000 4,828,390 46,673,255 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - - - (342,332) - (342,332) 

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

โอนเขา้จากทรพัยส์นิรอการขาย - - - 749,792 - 749,792 

โอนเขา้(ออก) - - 5,110,890 - (5,110,890) - 

คา่เสือ่มราคา - (6,693,253) (11,944,044) (2,812,475) - (21,449,772) 

ราคาตามบญัชปีลายงวดสทุธ ิ 712,600 56,294,686 78,462,234 15,646,039 485,500 151,601,059 

 

10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     

อาคาร 271,615,716 223,567,898 268,380,348 223,567,898 

ยานพาหนะ 71,792,901 40,112,952 69,335,713 40,112,952 

รวม 343,408,617 263,680,850 337,716,061 263,680,850 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน รายการทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี้ 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

  บาท บาท บาท 

     

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     

อาคาร  38,703,657 38,322,593 33,304,132 

ยานพาหนะ  4,148,632 4,043,240 2,999,457 

รวม  42,852,289 42,365,833 36,303,589 

     

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหวา่งงวด  122,580,056 116,401,044 60,548,290 

     

กระแสเงินสดจา่ยทัง้หมดของสญัญาเช่า     

จ่ายคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่  53,222,594 52,184,756 39,236,829 

จ่ายคนืตน้ทุนดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่  5,004,147 4,944,248 4,889,663 

รวม  58,226,741 57,129,004 44,126,492 

     

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้  1,103,325 1,103,325 865,131 

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่     

  ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต่ํา  1,776,022 1,770,147 1,079,804 

 

11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 งบการเงินรวม 

  โปรแกรม สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน

อ่ืน 

 

 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ ระหวา่งพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565     

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)     

ราคาตามบญัชตีน้งวดสทุธ ิ 31,282,618 18,751,085 - 50,033,703 

ซือ้สนิทรพัย ์ 809,789 14,537,340 3,502,174 18,849,303 

โอนเขา้(ออก) 3,482,414 (3,482,414) - - 

คา่ตดัจาํหน่าย (2,475,754) - (57,570) (2,533,324) 

ราคาตามบญัชปีลายงวดสทุธ ิ 33,099,067 29,806,011 3,444,604 66,349,682 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน

อ่ืน 

บาท 

 

 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ ระหวา่งพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565     

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)     

ราคาตามบญัชตีน้งวดสทุธ ิ 31,282,618 18,751,085 - 50,033,703 

ซือ้สนิทรพัย ์ 778,789 12,770,340 3,502,174 17,051,303 

โอนเขา้(ออก) 3,482,414 (3,482,414) - - 

คา่ตดัจาํหน่าย (2,472,765) - (57,570) (2,530,335) 

ราคาตามบญัชปีลายงวดสทุธ ิ 33,071,056 28,039,011 3,444,604 64,554,671 

 

12 เงินกู้ยืม 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

หมุนเวียน   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,955,000,000 3,047,300,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,295,000,000 610,000,000 

รวมเงนิกูย้มืหมนุเวยีน 4,250,000,000 3,657,300,000 

   

ไม่หมุนเวียน   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 955,800,000 451,600,000 

รวมเงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีน 955,800,000 451,600,000 

   

รวมเงินกู้ยืม 5,205,800,000 4,108,900,000 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิของสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ โดยการดํารง

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของและอตัราสว่นของลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืคุณภาพดต่ีอหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูค่า 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 : 20 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 วงเงนิกูย้มืจากสญัญากูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหนี้สนิเชื่อของกลุ่ม

กจิการ จํานวนมลูค่า 4,919 ลา้นบาท (หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3,920 ลา้นบาท) และไม่มสีนิทรพัยข์องผูบ้รหิารสาํคญั

ของกลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนัของวงเงนิกูย้มืดงักล่าว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 680 ลา้นบาท) โดยวงเงนิกูย้มืจากสญัญากูย้มื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชค้งเหลอืทัง้สิน้ 455 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 760 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 วงเงนิกูย้มืจากสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีกูหนี้สนิเชื่อของ

กลุ่มกจิการ จํานวนมูลค่า 627 ล้านบาท (หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 627 ล้านบาท) โดยไม่มวีงเงนิกู้ยมืตามสญัญา 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ไมม่)ี 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยมืตามสญัญากูย้มืไม่กําหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหนี้

สนิเชื่อของกลุ่มกจิการ จํานวนมูลค่า 2,300 ล้านบาท (หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1,650 ล้านบาท) และไม่มสีนิทรพัย์

ของผูบ้รหิารสําคญัของกลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนัของวงเงนิกู้ยมืดงักล่าว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 453 ล้านบาท) โดยวงเงนิ

กูย้มืไมก่าํหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูคา่ 497 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 639 ลา้นบาท) 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 

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 1,804,200,000 860,008,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (1,896,500,000) (1,019,516,002) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 มถินุายน 2,955,000,000 2,706,000,000 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้มกีําหนดชําระคนืเงนิต้นภายใน 12 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกู้และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดอืนและเมื่อเงนิกู ้

ครบกาํหนด 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 

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 1,727,800,000 398,000,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (538,600,000) (660,200,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 มถินุายน 2,250,800,000 701,600,000 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมกีําหนดชาํระคนืเงนิตน้ไมเ่กนิกวา่ 36 เดอืน นบัจากวนัเบกิเงนิกูแ้ละกาํหนดชาํระดอกเบีย้ทุกสิน้เดอืน

และเมือ่เงนิกูค้รบกาํหนด 

 

13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หนี้การคา้ 93,010 - - - 

คา่ตอบแทนพนกังานคา้งจ่าย 48,715,841 65,733,420 48,715,841 65,733,420 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 8,251,755 8,129,737 8,050,130 8,054,487 

เจา้หนี้อื่น 22,757,646 22,232,315 22,329,180 22,232,315 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 79,818,252 96,095,472 79,095,151 96,020,222 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได้ 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบังวด 48,813,346 36,137,570 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 48,813,346 36,137,570 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (7,000,856) (2,383,248) 

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (7,000,856) (2,383,248) 

   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41,812,490 33,754,322 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดหกเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบังวด 96,214,074 66,055,303 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 96,214,074 66,055,303 

   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (12,811,268) (3,133,961) 

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (12,811,268) (3,133,961) 

   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 83,402,806 62,921,342 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้

ของกลุ่มกจิการมยีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศไทยโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท 

    

 กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 207,860,105 208,959,882 170,843,326 

    

 ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 41,572,021 41,791,977 34,168,665 

 ผลกระทบ :    

   คา่ใชจ้่ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พิม่ - - (421,680) 

   ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น    

      สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 219,956 - - 

   คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี    

      ตามประมวลรษัฎากร 20,513 20,513 7,337 

 คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 41,812,490 41,812,490 33,754,322 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดหกเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท 

    

 กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 413,786,978 416,813,534 318,659,858 

    

 ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 82,757,396 83,362,707 63,731,972 

 ผลกระทบ :    

   คา่ใชจ้่ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พิม่ - - (831,891) 

   ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น    

      สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 605,311 - - 

   คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี    

      ตามประมวลรษัฎากร 40,099 40,099 21,261 

 คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 83,402,806 83,402,806 62,921,342 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธสิําหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญั 

ทีช่าํระแลว้และออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    

 กาํไรสทุธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 166,377,548 167,147,392 137,089,004 

 จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนกัทีช่าํระแลว้ 

   และออกจาํหน่าย (หุน้) 

 

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

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.08 0.08 0.07 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดหกเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    

 กาํไรสทุธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 331,292,139 333,410,728 255,738,516  

 จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนกัทีช่าํระแลว้ 

   และออกจาํหน่าย (หุน้) 

 

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

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.16 0.16 0.12 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มกจิการจะเป็นผูพ้จิารณาระบุส่วนงานทีร่ายงานของธุรกจิเพื่อใช้ในการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มกจิการโดยจาํแนกตามสายงานธุรกจิ ดงันี้ 

 

 

ส่วนงาน 

ธรุกิจให้เช่าซ้ือ 

และให้กู้ยืม 

ส่วนงาน 

ธรุกิจนายหน้า 

ประกนัวินาศภยั 

ส่วนงาน 

ธรุกิจโดรน 

เพ่ือการเกษตร รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดด้อกเบีย้ 1,081,978,132 - - 1,081,978,132 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร - - 2,871,621 2,871,621 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 2,788,074 2,382,038 - 5,170,112 

รายไดอ้ื่น 3,500,104 - 21,082 3,521,186 

รวมรายได ้    1,093,541,051 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร    1,233,867 

คา่ใชจ่้ายในการบรกิาร    14,906,211 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร    524,506,583 

ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ    66,398,859 

ตน้ทุนทางการเงนิ    72,708,553 

กําไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้    413,786,978 

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้    83,402,806 

กําไรสาํหรบังวด    330,384,172 

     

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้     

   คา้งรบั - สทุธ ิ 9,772,562,964 - - 9,772,562,964 

รายการอื่นในสนิทรพัย ์    998,746,382 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม    10,771,309,346 

     

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ    5,205,800,000 

รายการอื่นในหน้ีสนิ    571,685,450 

หน้ีสนิทัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม    5,777,485,450 

 

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมรีายการตดับญัชซีึ่งเกี่ยวขอ้งกบัรายได้จากการขายและการ

ใหบ้รกิาร และตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 2,296,253 บาท 

 

 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

ส่วนงานธรุกิจ 

ให้เช่าซ้ือ 

และให้กู้ยืม 

ส่วนงานธรุกิจ

นายหน้า 

ประกนัวินาศภยั รวม 

 บาท บาท บาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ 831,058,878 - 831,058,878 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 2,551,808 - 2,551,808 

รายไดอ้ื่น 3,064,132 991,447 4,055,579 

รวมรายได ้   837,666,265 

คา่ใชจ้่ายในการบรกิาร   15,216,570 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร   440,431,578 

ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ   16,679,133 

ตน้ทุนทางการเงนิ   46,679,126 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   318,659,858 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   62,921,342 

กาํไรสาํหรบังวด   255,738,516 

    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั - สทุธ ิ 8,685,472,375 - 8,685,472,375 

รายการอื่นในสนิทรพัย ์   844,057,014 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม   9,529,529,389 

    

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ   4,108,900,000 

รายการอื่นในหนี้สนิ   514,054,015 

หนี้สนิทัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม   4,622,954,015 

 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไมม่รีายการตดับญัช ี

 

 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแหง่หนึ่งหรอืมากกวา่หนึ่งแห่ง หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั 

หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็น

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของสว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิาร

สําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมด 

ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  

 

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

 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 

บริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ประเทศท่ีจดัตัง้/สญัชาติ ความสมัพนัธ ์

   

บรษิทั ศกัดิส์ยาม เมกเกอรโ์ดรน จาํกดั ไทย บรษิทัยอ่ย 

ผูบ้รหิารสาํคญั ไทย บุคคลทีม่อีํานาจและความรบัผดิชอบในการวางแผน

บรหิารและควบคุมกจิการทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

รวมถงึกรรมการของบรษิทั 

 

สําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับุคคล

หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งกลุ่มกจิการและบุคคล

หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

บาท 

 

 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา 

ค่าเส่ือมราคา     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 1,800,654 1,753,400 1,708,106   อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

     

ต้นทุนทางการเงิน     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 267,212 262,659 312,767   อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดหกเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 

บาท 

 

 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา 

ค่าเส่ือมราคา     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 3,688,797 3,498,482 3,433,633   อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

     

ต้นทุนทางการเงิน     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 556,219 538,717 636,817   อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมยีอดคงเหลอืสําหรบัรายการระหว่างบรษิทัและบุคคลหรอื

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

   สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     

      ผูบ้รหิารสาํคญั 30,036,464 29,674,310 26,801,095 29,674,310 

     

   หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

      ผูบ้รหิารสาํคญั 31,207,644 30,709,150 27,956,681 30,709,150 

 

ค่าตอบแทนท่ีจา่ยให้ผูบ้ริหารสาํคญั 

 

สําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสําคญัของกลุ่ม

กจิการ มดีงัต่อไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท 

    

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 6,300,890 5,598,890 5,359,051 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 265,295 265,295 259,902 

รวมคา่ตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญั 6,566,185 5,864,185 5,618,953 

  



บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดหกเดือน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท 

    

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,252,531 10,887,531 10,894,549 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 530,590 530,590 519,804 

รวมคา่ตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญั 12,783,121 11,418,121 11,414,353 

 

18 เงินปันผล 

 

เมือ่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไรสทุธสิาํหรบั 

ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมลูคา่ 0.108 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 226,367,568 บาท 

บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

เมือ่วนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจาํปี พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตัจิา่ยเงนิปันผลจากกาํไรสทุธสิาํหรบั 

ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมลูคา่ 0.116 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 243,135,650 บาท 

บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

19 ภาระผกูพนั 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

อาคารและอุปกรณ์ 3,878,360 4,083,588 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 45,392,891 33,923,574 

รวม 49,271,251 38,007,162 
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