
บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทาง
การเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท ศกัดิส์ยามลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบั 
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการ 
เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ 
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
สินสิริ  ทงัสมบตัิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7352 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 293,239,203 307,355,947 273,779,689 259,461,208

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี 5 231,649,669 167,971,661 231,649,669 167,971,661

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่สว่นทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี 6 6,237,720,539 5,361,579,396 6,237,720,539 5,361,579,396

ลกูหน้ีอื่น 4,163,044 1,494 3,791,114 1,494

สนิคา้คงเหลอื 18,302,177 - - -

ทรพัยส์นิรอการขาย 8,634,378 3,204,987 8,634,378 3,204,987

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8 26,206,872 27,029,516 23,111,266 24,933,758

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 6,819,915,882 5,867,143,001 6,778,686,655 5,817,152,504

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ 5 294,448,556 254,441,346 294,448,556 254,441,346

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่ 6 3,495,351,892 2,901,479,972 3,495,351,892 2,901,479,972

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

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 9 169,981,442 126,020,746 167,874,462 126,020,746

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 10 322,159,442 263,680,850 316,816,951 263,680,850

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 79,171,518 50,033,703 76,998,070 50,033,703

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 74,296,906 55,495,637 74,296,906 55,495,637

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 12,618,173 11,234,134 12,527,173 11,234,134

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,448,027,929 3,662,386,388 4,473,314,010 3,697,386,388

รวมสินทรพัย ์ 11,267,943,811 9,529,529,389 11,252,000,665 9,514,538,892

กรรมการ  ______________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

2



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 3,342,500,000 3,047,300,000 3,342,500,000 3,047,300,000

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 12 1,181,000,000 610,000,000 1,181,000,000 610,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 13 90,063,498 96,095,472 89,549,767 96,020,222

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 87,489,080 71,264,498 85,853,486 71,264,498

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 49,117,046 95,965,674 49,117,046 95,965,674

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 13,345,170 9,961,609 13,277,271 9,961,609

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 4,763,514,794 3,930,587,253 4,761,297,570 3,930,512,003

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 1,042,100,000 451,600,000 1,042,100,000 451,600,000

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 221,669,597 173,999,260 218,560,226 173,999,260

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 75,735,971 66,767,502 75,735,971 66,767,502

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,339,505,568 692,366,762 1,336,396,197 692,366,762

รวมหน้ีสิน 6,103,020,362 4,622,954,015 6,097,693,767 4,622,878,765

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (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 1,021,810,487 762,172,803 1,024,878,901 762,232,130

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทั 5,151,238,484 4,891,600,800 5,154,306,898 4,891,660,127

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 13,684,965 14,974,574 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,164,923,449 4,906,575,374 5,154,306,898 4,891,660,127

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 11,267,943,811 9,529,529,389 11,252,000,665 9,514,538,892

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ข้อมลูทางการเงินรวม
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ บาท บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบีย้ 599,190,505 599,190,505 488,068,445
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,534,141 - -
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 2,657,644 2,657,644 906,007
รายไดอ้ื่น 1,139,237 1,116,744 1,840,324

รวมรายได้ 607,521,527 602,964,893 490,814,776

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 2,261,349 - -
คา่ใชจ้่ายในการบรกิาร 14,893,834 12,678,867 4,862,269
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 286,152,001 284,841,714 226,728,687
ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 43,944,977 43,944,977 24,680,164
ตน้ทุนทางการเงนิ 46,042,768 46,000,597 27,038,359

รวมค่าใช้จ่าย 393,294,929 387,466,155 283,309,479

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 214,226,598 215,498,738 207,505,297
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 14 43,127,045 43,127,045 41,067,336

กาํไรสาํหรบังวด 171,099,553 172,371,693 166,437,961

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - -

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 171,099,553 172,371,693 166,437,961

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 171,481,195 172,371,693 166,437,961
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (381,642) - -

171,099,553 172,371,693 166,437,961

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 171,481,195 172,371,693 166,437,961
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (381,642) - -

171,099,553 172,371,693 166,437,961

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 15 0.08 0.08 0.08

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ข้อมลูทางการเงินรวม
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหต ุ บาท บาท บาท

รายได้

รายไดด้อกเบีย้ 1,681,168,637 1,681,168,637 1,319,127,323
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7,405,762 - -
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 7,827,756 7,827,756 3,457,815
รายไดอ้ื่น 4,660,423 4,816,848 5,895,903

รวมรายได้ 1,701,062,578 1,693,813,241 1,328,481,041

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 3,495,216 - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร 29,800,045 24,800,698 20,078,839
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 810,658,584 807,707,184 667,160,265
ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 110,343,836 110,343,836 41,359,297
ตน้ทุนทางการเงนิ 118,751,321 118,649,251 73,717,485

รวมค่าใช้จ่าย 1,073,049,002 1,061,500,969 802,315,886

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 628,013,576 632,312,272 526,165,155
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 14 126,529,851 126,529,851 103,988,678

กาํไรสาํหรบังวด 501,483,725 505,782,421 422,176,477

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - - -

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 501,483,725 505,782,421 422,176,477

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 502,773,334 505,782,421 422,176,477
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,289,609) - -

501,483,725 505,782,421 422,176,477

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 502,773,334 505,782,421 422,176,477
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,289,609) - -

501,483,725 505,782,421 422,176,477

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 15 0.24 0.24 0.20

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ผ ู้เป็นเจ้าของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทั ควบคมุ ผ ู้ถือหุ้น

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 - - - 502,773,334 502,773,334 (1,289,609) 501,483,725

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 131,000,000 1,021,810,487 5,151,238,484 13,684,965 5,164,923,449

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม

กาํไรสะสม
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผ ู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 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

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

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

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

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

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

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 505,782,421 505,782,421

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 2,096,000,000 1,902,427,997 131,000,000 1,024,878,901 5,154,306,898

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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ข้อมลูทางการเงินรวม
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564
หมายเหต ุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 628,013,576 632,312,272 526,165,155
ปรบัปรุงดว้ย 
คา่เสื่อมราคาและตดัจาํหน่าย 9, 10, 11 104,114,864 103,079,738 86,121,869
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 9 51,480 51,480 15
ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ 110,343,836 110,343,836 41,359,297
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย 3,670,579 3,670,579 3,204,320
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,549,504) (1,549,504) 75,226
กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน - - (368,890)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,527,650 9,527,650 8,402,330
รายไดด้อกเบีย้ (1,681,168,637) (1,681,168,637) (1,319,127,323)
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 118,751,321 118,649,251 73,717,485
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 1,609,755,465 1,609,755,465 1,233,875,364
เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (121,218,711) (121,116,641) (76,288,843)
เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (192,179,748) (192,179,748) (121,802,510)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
และหน้ีสนิดาํเนินงาน 588,112,171 591,375,741 455,333,495
สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง
ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ (92,120,794) (92,120,794) (204,008,820)
ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ (1,556,890,541) (1,556,890,541) (1,592,549,395)
สนิคา้คงเหลอื (18,302,177) - -
ทรพัยส์นิรอการขาย 26,150,986 26,150,986 20,709,817
ลกูหน้ีอื่น (4,161,550) (3,789,620) (41,625)
สนิทรพัยอ์ื่น (561,396) 529,453 (18,621,977)

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 7,049,030               6,610,549          7,403,178          
หน้ีสนิอื่น 3,383,561               3,315,662          3,522,080          
ภาระผกูผนัผลประโยชน์พนกังาน (559,181)                (559,181)            (583,843)            

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,047,899,891) (1,025,377,745) (1,328,837,090)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1,920,561 1,920,561 17,103

เงนิสดจา่ยซือ้อุปกรณ์ (67,957,273) (65,656,240) (37,766,124)

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (36,856,758) (34,678,758) (14,901,797)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน - - 1,600,442,946

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ (102,893,470) (98,414,437) 1,547,792,128

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 2,204,200,000 2,204,200,000 1,245,008,000

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 (1,909,000,000) (1,909,000,000) (1,390,516,002)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 2,527,800,000 2,527,800,000 968,000,000

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 (1,366,300,000) (1,366,300,000) (767,900,000)

จ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ 10 (76,914,410) (75,480,364) (60,425,402)

จ่ายเงนิปันผล (243,108,973) (243,108,973) (226,306,779)

เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,136,676,617 1,138,110,663 (232,140,183)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (14,116,744) 14,318,481 (13,185,145)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 293,239,203 273,779,689 293,381,036

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด 

เจา้หน้ีซือ้สนิทรพัยถ์าวร 562,930 562,930 154,150

เจา้หน้ีซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 120,000 120,000 576,150

ทรพัยส์นิรอการขายโอนไปสนิทรพัยถ์าวร 9 1,131,433 1,131,433 221,008

ลกูหน้ีโอนเป็นทรพัยส์นิรอการขายเพื่อชาํระหน้ี 36,382,390 36,382,390 24,447,740

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 10 140,809,330 134,630,318 66,034,806

สนิทรพัยส์ทิธกิารใขโ้อนไปสนิทรพัยถ์าวร 9 16,694,860 16,694,860 5,991,715

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)
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บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 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 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีาขาและศูนย์บรกิารทีด่ําเนินการแล้วจํานวน 929 สาขา (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 
720 สาขา) 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 
2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
 
3 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาล และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเป็นนโยบาย
เดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมสําหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบตัิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือ

หลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่ม ีน ัยสาํคญัต่อกล ุ่มกิจการ 
 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชี เร ื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลกูหน้ีที่ได ้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
 

กลุ่มกจิการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลกูหน้ีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกนําแนวปฏบิตัดิงักล่าวทีอ่อก
โดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ฝนส2.ว. 802/2564 มาถอืปฏบิตัสิําหรบัการให้
ความช่วยเหลอืลูกหน้ีดงักล่าวระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอื
ลูกหนี้ที่สําคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกบัการจดัลําดบัชัน้ลูกหนี้สําหรบัการคํานวณ ECL กรณีที่มกีารปรบัปรุงโครงสร้างหน้ี  
การปรบัปรุงอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (EIR) สาํหรบัหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผอ่นปรนเกีย่วกบัการคาํนวณ ECL สาํหรบัวงเงนิทีย่งั
ไมไ่ดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้ 

 
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการ เงินฉบบัปร บัปร ุงที่ม ีผลบงัค ับใช้ส ําหร บัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหล ังว ันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่ม ีน ัยสาํคญัต่อกล ุ่มกิจการ 
 

ก)  การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 เร ื่อง ที่ดิน อาคารและอ ุปกรณ์ ได้อธบิายให้ชดัเจนโดยห้ามกจิการนํา 
สิง่ตอบแทนที่ได้รบัจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรยีมความพร้อมของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สถานทีแ่ละสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบรหิารไปหกัตน้ทุนของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   

 
ข)  การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 37 เร ื่อง ประมาณการหน้ีสิน  หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น  และสินทรพัยท์ี่อาจ

เกิดขึ้น  ได้อธิบายให้ชดัเจนว่าในการพิจารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติครบตามสญัญา
ประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตัิตามสญัญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ
ปฏบิตัติามสญัญา นอกจากนี้กจิการตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทีเ่กดิขึน้จากสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการปฏบิตัติามสญัญา
ก่อนทีจ่ะตัง้ประมาณการหนี้สนิแยกต่างหากสาํหรบัสญัญาทีส่รา้งภาระ  

 
ค)  การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร ื่อง เครื่องมือทางการเงิน ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบั

การพจิารณาการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิดว้ยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมทีเ่กดิระหว่าง 
ผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มื 
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5 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ 

 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 ส่วนที่ครบกาํหนด ส่วนที่ครบกาํหนด  
 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 327,945,737 364,555,083 692,500,820 
หกั รายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี (85,385,428) (60,404,340) (145,789,768) 
รวมลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 242,560,309 304,150,743 546,711,052 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (10,910,640) (9,702,187) (20,612,827) 
รวมลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธ ิ 231,649,669 294,448,556 526,098,225 
 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ส่วนที่ครบกาํหนด ส่วนที่ครบกาํหนด  
 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) 
รวมลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธจิากรายไดด้อกเบีย้รอตดับญัช ี 173,287,316 261,101,126 434,388,442 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (5,315,655) (6,659,780) (11,975,435) 
รวมลกูหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้สทุธ ิ 167,971,661 254,441,346 422,413,007 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อหกัด้วยรายได้ดอกเบี้ยรอตดับญัช ีค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และมลูคา่ตามบญัชสีทุธขิองลูกหน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้ แสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่า
ซื้อสทุธิจากรายได้ 
ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผื่อผลขาดทนุ 
ด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี
สทุธิ 
บาท 

    
การจดัชัน้    
สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 501,165,639 (5,451,046) 495,714,593 
สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 25,551,832 (6,072,086) 19,479,746 
สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (Non-performing) 19,993,581 (9,089,695) 10,903,886 
รวม 546,711,052 (20,612,827) 526,098,225 
 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่า
ซื้อสทุธิจากรายได้ 
ดอกเบีย้รอตดับญัชี 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทนุ 
ด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
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 ลกูหน้ีเงินให้สินเชื่อ 

 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 ส่วนที่ครบกาํหนด ส่วนที่ครบกาํหนด  
 ชาํระภายในหนึ่งปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 6,154,616,086 3,588,767,916 9,743,384,002 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 257,636,641 - 257,636,641 
รวมลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิากดอกเบีย้คา้งรบั 6,412,252,727 3,588,767,916 10,001,020,643 
หกั  คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (174,532,188) (93,416,024) (267,948,212) 
รวมลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ 6,237,720,539 3,495,351,892 9,733,072,431 
 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ส่วนที่ครบกาํหนด ส่วนที่ครบกาํหนด  
 ชาํระภายในหน่ึงปี ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่ 5,285,700,060 2,966,771,143 8,252,471,203 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 206,425,284 - 206,425,284 
รวมลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิากดอกเบีย้คา้งรบั 5,492,125,344 2,966,771,143 8,458,896,487 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (130,545,948) (65,291,171) (195,837,119) 
รวมลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่สทุธ ิ 5,361,579,396 2,901,479,972 8,263,059,368 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากดอกเบี้ยคา้งรบั ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และมลูคา่ตามบญัชสีทุธขิองลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ แสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

ลกูหน้ีเงินให้
สินเชื่อสทุธิจาก
ดอกเบีย้ค ้างรบั 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี
สทุธิ 
บาท 

การจดัช ัน้    
สนิทรพัยท์ีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Performing) 9,349,739,441 (67,986,619) 9,281,752,822 
สนิทรพัยท์ีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญั    
   ของความเสีย่งดา้นเครดติ (Under-performing) 396,454,746 (82,460,873) 313,993,873 
สนิทรพัยท์ีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติ (Non-performing) 254,826,456 (117,500,720) 137,325,736 
รวม 10,001,020,643 (267,948,212) 9,733,072,431 
 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ลกูหน้ีเงินให้
สินเชื่อสทุธิจาก
ดอกเบีย้ค ้างรบั 

บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
บาท 

มูลค่าตามบญัชี
สทุธิ 
บาท 

การจดัช ัน้    
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 วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อมลูค่า 7,719 ลา้นบาท ไดถู้กนําไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์
(หมายเหตุ 12) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 6,197 ลา้นบาท) 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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7 ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
 ข้อมูลการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  สินทรพัยท์าง   
 สินทรพัยท์าง การเงินที่ม ีการ   
 การเงินที่ไม ่มีการ เพ่ิมขึน้อย่างมี สินทรพัยท์าง  
 เพ่ิมขึน้อย่างมี นัยสาํคญัของความ การเงินที่ม ีการ  
 นัยสาํคญัของ เสี่ยงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต  
 ความเสี่ยงด้านเครดิต (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 20,351,719 (17,207,432) (3,144,287) - 
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้     
      อยา่งมนียัสาํคญัของความเสีย่ง     
      ดา้นเครดติ (4,409,799) 8,244,163 (3,834,364) - 
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่     
      ดา้นเครดติ (1,516,845) (13,415,400) 14,932,245 - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่     
   ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม ่ (15,472,783) 56,832,121 57,947,719 99,307,057 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีไ่ดม้า 20,451,242 11,101,554 4,248,690 35,801,486 
สว่นทีโ่อนเป็นทรพัยส์นิรอการขาย (247,315) (2,065,312) (3,583,222) (5,895,849) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี (31,690) (1,008,146) (17,093,725) (18,133,561) 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ (8,679,979) (11,879,532) (9,771,137) (30,330,648) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 73,437,665 88,532,959 126,590,415 288,561,039 
 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

18 

 
8 สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิทดรองจ่าย 372,440 - 291,045 - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 20,910,377 9,245,119 20,657,706 9,245,119 
เงนิมดัจาํคา่สนิคา้ 1,353,998 1,958,652 - - 
ลกูหนี้ภาษมีลูคา่เพิม่ 3,437,151 15,766,201 2,031,398 15,629,095 
อื่น ๆ 132,906 59,544 131,117 59,544 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 26,206,872 27,029,516 23,111,266 24,933,758 
 
9 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครื่องใช้ 
และอปุกรณ์
สาํนักงาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุ       
   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565       
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)       
ราคาตามบญัชตีน้งวดสทุธ ิ 712,600 48,381,736 59,547,356 16,611,054 768,000 126,020,746 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 22,202,922 31,445,989 1,440,000 5,674,871 60,763,782 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - (2,381) - (368,675) - (371,056) 
ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ - (51,470) (10) - - (51,480) 
โอนเขา้จากทรพัยส์นิรอการขาย - - - 1,131,433 - 1,131,433 
โอนเขา้(ออก) - - 6,417,186 - (6,417,186) - 
โอนเขา้จากสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์ - - - 16,694,860 - 16,694,860 
คา่เสือ่มราคา - (10,595,751) (18,920,927) (4,690,165) - (34,206,843) 
ราคาตามบญัชปีลายงวดสุทธ ิ 712,600 59,935,056 78,489,594 30,818,507 25,685 169,981,442 
 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เคร ื่องใช้ 
และอปุกรณ์
สาํนักงาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุ       
   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565       
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)       
ราคาตามบญัชตีน้งวดสทุธ ิ 712,600 48,381,736 59,547,356 16,611,054 768,000 126,020,746 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 21,932,922 29,414,956 1,440,000 5,674,871 58,462,749 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์ - (2,381) - (368,675) - (371,056) 
ตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์ - (51,470) (10) - - (51,480) 
โอนเขา้จากทรพัยส์นิรอการขาย3 - - - 1,131,433 - 1,131,433 
โอนเขา้(ออก) - - 6,417,186 - (6,417,186) - 
โอนเขา้จากสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์ - - - 16,694,860 - 16,694,860 
คา่เสือ่มราคา - (10,591,829) (18,730,796) (4,690,165) - (34,012,790) 
ราคาตามบญัชปีลายงวดสุทธ ิ 712,600 59,668,978 76,648,692 30,818,507 25,685 167,874,462 
 

10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
อาคาร 268,948,163 223,567,898 265,998,269 223,567,898 
ยานพาหนะ 53,211,279 40,112,952 50,818,682 40,112,952 
รวม 322,159,442 263,680,850 316,816,951 263,680,850 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน รายการทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
  บาท บาท บาท 
     
ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
อาคาร  59,600,485 58,933,947 50,580,002 
ยานพาหนะ  6,035,393 5,865,410 4,407,669 
รวม  65,635,878 64,799,357 54,987,671 
     
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหวา่งงวด  140,809,330 134,630,318 66,034,806 
     
กระแสเงินสดจา่ยทัง้หมดของสญัญาเช่า     
จ่ายคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่  76,914,410 75,480,364 60,425,402 
จ่ายคนืตน้ทุนดอกเบีย้ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่  7,664,802 7,562,732 7,153,839 
รวม  84,579,212 83,043,096 67,579,241 
     
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเชา่ระยะสัน้  1,582,481 1,582,481 1,371,324 
คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเชา่     
  ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ต่ํา  3,007,259 2,997,859 1,728,075 
 
11 สินทรพัยไ์ม ่ม ีตวัตน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  โปรแกรม   
 โปรแกรม คอมพิวเตอร  ์ สินทรพัย ์  
 คอมพิวเตอร  ์ ระหวา่งพฒันา ไม่ม ีตวัตนอื่น รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565     
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)     
ราคาตามบญัชตีน้งวดสทุธ ิ 31,282,618 18,751,085 - 50,033,703 

ซือ้สนิทรพัย ์ 2,414,789 27,492,995 3,502,174 33,409,958 

โอนเขา้(ออก) 8,362,952 (8,362,952) - - 
คา่ตดัจาํหน่าย (4,038,025) - (234,118) (4,272,143) 
ราคาตามบญัชปีลายงวดสทุธ ิ 38,022,334 37,881,128 3,268,056 79,171,518 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  โปรแกรม   
 โปรแกรม คอมพิวเตอร  ์ สินทรพัย ์  
 คอมพิวเตอร  ์ ระหวา่งพฒันา ไม่ม ีตวัตนอื่น รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565     
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)     
ราคาตามบญัชตีน้งวดสทุธ ิ 31,282,618 18,751,085 - 50,033,703 
ซือ้สนิทรพัย ์ 2,383,789 25,345,995 3,502,174 31,231,958 

โอนเขา้(ออก) 8,362,952 (8,362,952) - - 
คา่ตดัจาํหน่าย (4,033,473) - (234,118) (4,267,591) 
ราคาตามบญัชปีลายงวดสทุธ ิ 37,995,886 35,734,128 3,268,056 76,998,070 
 
12 เงินก ู้ยืม 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
หมุนเวียน   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,342,500,000 3,047,300,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,181,000,000 610,000,000 
รวมเงนิกูย้มืหมนุเวยีน 4,523,500,000 3,657,300,000 
   
ไม่หมุนเวียน   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,042,100,000 451,600,000 
รวมเงนิกูย้มืไมห่มุนเวยีน 1,042,100,000 451,600,000 
   
รวมเงินก ู้ยืม 5,565,600,000 4,108,900,000 
 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิของสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ โดยการดํารง
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของเจา้ของและอตัราสว่นของลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มืคุณภาพดต่ีอหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้  
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูค่า 20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 : 20 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยมืจากสญัญากู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิใช้หลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหน้ีสนิเชื่อของ 
กลุ่มกจิการ จํานวนมูลค่า 4,919 ลา้นบาท (หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3,920 ลา้นบาท) และไม่มสีนิทรพัยข์องผูบ้รหิาร
สาํคญัของกลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนัของวงเงนิกูย้มืดงักล่าว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 680 ลา้นบาท) โดยวงเงนิกูย้มืจากสญัญา
กูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชค้งเหลอืทัง้สิน้ 68 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 760 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่มีวงเงินกู้ยืมจากสญัญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ใช้หลักประกนั 
เป็นบญัชลีูกหน้ีสนิเชื่อ (หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 627 ล้านบาท) โดยไม่มวีงเงนิกู้ยมืตามสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาว 
จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ไมม่)ี 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 วงเงนิกู้ยมืตามสญัญากู้ยมืไม่กําหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิใชห้ลกัประกนัเป็นบญัชลีูกหน้ี
สนิเชื่อของกลุ่มกจิการ จํานวนมูลค่า 2,800 ล้านบาท (หมายเหตุ 6) (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1,650 ล้านบาท) และไม่มสีนิทรพัย์
ของผูบ้รหิารสําคญัของกลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนัของวงเงนิกู้ยมืดงักล่าว (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 453 ล้านบาท) โดยวงเงนิ
กูย้มืไมก่าํหนดระยะเวลาจากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชค้งเหลอืมลูคา่ 464 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 639 ลา้นบาท) 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม  3,047,300,000 2,865,508,002 
เงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ 2,204,200,000 1,245,008,000 
จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ (1,909,000,000) (1,390,516,002) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 3,342,500,000 2,720,000,000 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้มกีําหนดชําระคนืเงนิต้นภายใน 12 เดอืน นับจากวนัเบกิเงนิกู้และกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดอืนและเมื่อเงนิกู ้
ครบกาํหนด 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม  1,061,600,000 963,800,000 
เงนิกูย้มืเพิม่ 2,527,800,000 968,000,000 
จ่ายคนืเงนิกูย้มื (1,366,300,000) (767,900,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2,223,100,000 1,163,900,000 
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมกีําหนดชาํระคนืเงนิตน้ไมเ่กนิกวา่ 36 เดอืน นบัจากวนัเบกิเงนิกูแ้ละกาํหนดชาํระดอกเบีย้ทุกสิน้เดอืน
และเมือ่เงนิกูค้รบกาํหนด 
 
13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอ ื่น 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หน้ีการคา้ 98,037 - - - 
คา่ตอบแทนพนกังานคา้งจ่าย 64,542,946 65,733,420 64,542,946 65,733,420 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,478,015 8,129,737 9,215,515 8,054,487 
เจา้หน้ีอื่น 15,944,500 22,232,315 15,791,306 22,232,315 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หน้ีอื่น 90,063,498 96,095,472 89,549,767 96,020,222 
 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได้ 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบังวด 49,117,046 45,804,496 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 49,117,046 45,804,496 
   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (5,990,001) (4,737,160) 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (5,990,001) (4,737,160) 
   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43,127,045 41,067,336 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดเก้าเดือน 
 ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :   
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบังวด 145,331,120 111,859,799 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 145,331,120 111,859,799 
   

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:   
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (18,801,269) (7,871,121) 
รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (18,801,269) (7,871,121) 
   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 126,529,851 103,988,678 
 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้
ของกลุ่มกจิการมยีอดจาํนวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศไทยโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท 

   
กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 214,226,598 215,498,738 207,505,297 

   
ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 42,845,319 43,099,747 41,501,059 
ผลกระทบ :    
   คา่ใชจ้่ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พิม่ - - (437,279) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น    
      สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 254,428 - - 
   คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี    
      ตามประมวลรษัฎากร 27,298 27,298 3,556 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 43,127,045 43,127,045 41,067,336 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดเก้าเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท 

   
กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 628,013,576 632,312,272 526,165,155 

   
ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 125,602,715 126,462,454 105,233,031 
ผลกระทบ :    
   คา่ใชจ้่ายทีใ่ชส้ทิธทิางภาษไีดเ้พิม่ - - (1,269,170) 
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น    
      สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 859,739 - - 
   คา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี    
      ตามประมวลรษัฎากร 67,397 67,397 24,817 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 126,529,851 126,529,851 103,988,678 
 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กาํไรต่อหุ้น 

 
กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธสิําหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญั 
ทีช่าํระแลว้และออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
    
กาํไรสุทธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 171,481,195 172,371,693 166,437,961 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนกัทีช่าํระแลว้ 
   และออกจาํหน่าย (หุน้) 

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

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.08 0.08 0.08 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดเก้าเดือน 
 ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
    
กาํไรสุทธสิาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 502,773,334 505,782,421 422,176,477 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนกัทีช่าํระแลว้ 
   และออกจาํหน่าย (หุน้) 

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

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.24 0.24 0.20 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 
ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มกจิการจะเป็นผูพ้จิารณาระบุส่วนงานทีร่ายงานของธุรกจิเพื่อใช้ในการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มกจิการโดยจาํแนกตามสายงานธุรกจิ ดงันี้ 
 
 สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565 

 

ส่วนงาน 
ธรุกิจให้เช่าซื้อ 

และให้ก ู้ยืม 

ส่วนงาน 
ธรุกิจนายหน้า 

ประกนัวินาศภยั 

ส่วนงาน 
ธรุกิจโดรน 

เพื่อการเกษตร รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดด้อกเบีย้ 1,681,168,637 - - 1,681,168,637 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร - - 7,405,762 7,405,762 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 4,276,904 3,550,852 - 7,827,756 
รายไดอ้ื่น 4,616,848 - 43,575 4,660,423 
รวมรายได ้    1,701,062,578 
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร    3,495,216 
คา่ใชจ่้ายในการบรกิาร    29,800,045 
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร    810,658,584 
ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ    110,343,836 
ตน้ทุนทางการเงนิ    118,751,321 
กําไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    628,013,576 
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้    126,529,851 
กําไรสาํหรบังวด    501,483,725 
     

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565     
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบั - สทุธ ิ 10,259,170,656 - - 10,259,170,656 
รายการอื่นในสนิทรพัย ์    1,008,773,155 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม    11,267,943,811 
     

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ    5,565,600,000 
รายการอื่นในหน้ีสนิ    537,420,362 
หนี้สนิทัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม    6,103,020,362 
 
สําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีรายการตัดบญัชีซึ่งเกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายและ 
การใหบ้รกิาร และตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 4,646,150 บาท 
 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

ส่วนงานธรุกิจ 
ให้เช่าซื้อ 

และให้ก ู้ยืม 

ส่วนงานธรุกิจ
นายหน้า 

ประกนัวินาศภยั รวม 
 บาท บาท บาท 
    

รายไดด้อกเบีย้ 1,319,127,323 - 1,319,127,323 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 3,457,815 - 3,457,815 
รายไดอ้ื่น 4,859,993 1,035,910 5,895,903 
รวมรายได ้   1,328,481,041 
คา่ใชจ้่ายในการบรกิาร   20,078,839 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร   667,160,265 
ผลขาดทุนดอ้ยคา่ดา้นเครดติ   41,359,297 
ตน้ทุนทางการเงนิ   73,717,485 
กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   526,165,155 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   103,988,678 
กาํไรสาํหรบังวด   422,176,477 
    

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบั - 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 
หน้ีสนิทัง้สิน้ในขอ้มลูทางการเงนิรวม   4,622,954,015 
 
สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไมม่รีายการตดับญัช ี
 
17 รายการกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 
กจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแหง่หนึ่งหรอืมากกวา่หน่ึงแห่ง หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั 
หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็น
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของสว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิาร
สําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมด 
ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอืกลุ่มครอบครวับุญสาล ีซึง่ถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 67 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 67) 
 
ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
บริษทัและบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ประเทศที่จดัต ัง้/สญัชาติ ความสมัพนัธ  ์
   
บรษิทั ศกัดิส์ยาม เมกเกอรโ์ดรน จาํกดั ไทย บรษิทัยอ่ย 
ผูบ้รหิารสาํคญั ไทย บุคคลทีม่อีํานาจและความรบัผดิชอบในการวางแผน

บรหิารและควบคุมกจิการทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
รวมถงึกรรมการของบรษิทั 

 
สําหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับุคคล
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งกลุ่มกจิการและบุคคล
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

 
 

นโยบาย 
การกาํหนดราคา 

ค่าเสื่อมราคา     
   ผูบ้รหิารสาํคญั 2,264,885 1,788,663 1,722,192   อตัราทีต่กลงรว่มกนั 
     
ต้นทุนทางการเงิน     
   ผูบ้รหิารสาํคญั 294,082 252,571 304,217   อตัราทีต่กลงรว่มกนั 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดเก้าเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

บาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 

บาท 

 
 

นโยบาย 
การกาํหนดราคา 

ค่าเสื่อมราคา     
   ผูบ้รหิารสาํคญั 5,953,682 5,287,145 5,155,825   อตัราทีต่กลงรว่มกนั 
     

ต้นทุนทางการเงิน     
   ผูบ้รหิารสาํคญั 850,301 791,288 941,034   อตัราทีต่กลงรว่มกนั 
 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมยีอดคงเหลอืสําหรบัรายการระหว่างบรษิทัและบุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
   สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
      ผูบ้รหิารสาํคญั 28,618,569 29,674,310 25,668,674 29,674,310 
     

   หนี้สินตามสญัญาเช่า     
      ผูบ้รหิารสาํคญั 29,840,212 30,709,150 26,864,767 30,709,150 
 
ค่าตอบแทนที่จา่ยให้ผ ูบ้ริหารสาํคญั 
 
สําหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บรหิารสําคญัของ 
กลุ่มกจิการ มดีงัต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดสามเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท 
    

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 6,738,873 6,036,873 5,609,661 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 268,106 268,106 264,574 
รวมคา่ตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญั 7,006,979 6,304,979 5,874,235 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรบังวดเก้าเดือน 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท 
    

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 18,991,403 16,924,403 16,504,210 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 798,697 798,697 784,378 
รวมคา่ตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารสาํคญั 19,790,100 17,723,100 17,288,588 
  



บริษทั ศกัดิ์ สยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธสิาํหรบั 
ปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมูลค่า 0.108 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 226,367,568 บาท 
บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัประจําปี พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธสิําหรบั 
ปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมูลค่า 0.116 บาทต่อหุน้ เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 243,135,650 บาท 
บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
19 ภาระผกูพนั 

 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
อาคารและอุปกรณ์ 692,636 4,083,588 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 37,830,186 33,923,574 
รวม 38,522,822 38,007,162 
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