
 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดบญัชีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 

31 มีนาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการแบบย่อของบริษทั 

ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้้อสรุปเกียวกบั

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น

การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืนการสอบทานนีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ

ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง 

“การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายอคัรเดช เปลียนสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5389 
 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม 2563 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย     (สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562

ทุนทีออก จดัสรรเพอื 

และชาํระ ส่วนเกิน สาํรอง

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม 2563

-  ยอดตามทีเคยรายงานไว้ 500,000          972,987          50,000            2,880,993       4,403,980         

-  ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีออกใหม่มาเริมถือปฏิบติัเป็นครังแรก 1 -                  -                  -                  (4,775)             (4,775)               

-  ยอดหลงัปรับปรุง 500,000          972,987          50,000            2,876,218       4,399,205         

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                  24,242            24,242              

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 500,000          972,987          50,000            2,900,460       4,423,447         

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม 2562 500,000          972,987          50,000            2,699,967       4,222,954         

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                  64,883            64,883              

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 500,000          972,987          50,000            2,764,850       4,287,837         

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)

กาํไรสะสม
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บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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1. เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดจ้ดัทาํขึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง “การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทีเกียวขอ้ง 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลทีเป็นปัจจุบนัเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนําเสนอ

ซาํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันนั ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีออก

และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2563 ทงันี การนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชี การ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเริมถือ

ปฏิบตัิไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัยกเวน้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (และฉบบัอืนๆ ทีเกียวข้อง) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 ระบุวิธีทีกิจการตอ้งใชใ้นการจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

หนีสินทางการเงิน และสัญญาทีจะซือหรือจะขายรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงิน ทงันี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที 9 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี 

1. การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

2. การดอ้ยค่า 

3. การบญัชีป้องกนัความเสียง 

 

สินทรัพย์ทางการเงินให้จัดประเภทและวดัมูลค่าโดยอา้งอิงตามโมเดลธุรกิจทีใช้ในการจัดการสินทรัพย์และตาม

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยโ์ดยแบง่ออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เมือมีการเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหาร

สินทรัพยท์างการเงิน จะตอ้งมีการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินใหม่ในส่วนทีไดรั้บผลกระทบ 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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หนีสินทางการเงินให้จัดประเภทและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายยกเวน้หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (โดยหนีสินดงักล่าวให้รวมถึงหนีสินตราสารอนุพนัธ์) กิจการไม่สามารถจัดประเภท

รายการหนีสินทางการเงินใหม่ได ้

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ซึงเดิมบางรายการในงบการเงินหมายถึง หนีสงสัยจะสูญ) สาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน (Expected credit loss) ของสินทรัพยท์างการเงินใหรั้บรู้เป็นขนัตามวิธีการทวัไป (General approach) ดงันี 

1. ขนัที 1 (performing) กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน ดอกเบียรับ (ถา้มี) คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้โดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน 

2. ขนัที 2 (under-performing) เมือความเสียงดา้นเครดิตเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัและไม่ไดพิ้จารณาวา่อยูใ่นระดบัตาํ 

กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายใุนกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบียรับ (ถา้มี) คาํนวณ

เช่นเดียวกบัขนัที 1 

3. ขนัที 3 (credit-impaired) เมือความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพมิขึนจนถึงจุดทีพิจารณาไดว้่าเกิด

การดอ้ยค่าดา้นเครดิตขึน กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายใุนกาํไรหรือขาดทุน 

ดอกเบียรับ (ถา้มี) คาํนวณจากราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชมู้ลค่าตามบญัชีขนัตน้ปรับลดดว้ยค่าเผือผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

 

สําหรับลูกหนีการคา้ สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา และลูกหนีตามสัญญาเช่าหรือลูกหนีอืนๆ ทีมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน  

กิจการสามารถใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีถูกพิจารณาในขนัที 1 ขนัที 2 และขนัที 3 ตามทีกล่าวถึงขา้งตน้ ทงันี ในการพิจารณาและ

วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับทงัวิธีการทวัไปและวิธีการอย่างง่าย กิจการต้องนาํขอ้มูลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีต (Historical credit loss) มาประกอบกนักบัขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-

looking information) 

 

การบญัชีป้องกนัความเสียงมีวตัถุประสงคเ์พือแสดงผลกระทบในงบการเงินซึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเสียงที

ใช้เครืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดทีเกิดขึนจากความเสียงนนัๆ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน

หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ทงันี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 ไดร้ะบุความสัมพนัธ์ของการป้องกนั

ความเสียงและวิธีการทางบญัชีทีเกียวขอ้งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายติุธรรม การป้องกนั

ความเสียงในกระแสเงินสด และการป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ ซึงในส่วนของ

การบญัชีป้องกนัความเสียงนีไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
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ทงันี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 ส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษทัตอ้งจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับแต่ละสินงวดในปี 2563 ใหม่ รวมถึงตอ้ง

รับรู้การดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงินตามแนวทางทีกล่าวขา้งตน้ ซึง

สรุปโดยสังเขปไดด้งันี 

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพยที์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินฝากกบัสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนๆ 

 เงินให้กูย้มื 

 เงินทดรองจ่ายและเงินมดัจาํหรือเงินประกนัทีสามารถขอคืนได ้

สินทรัพยที์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน - ไม่มี 

สินทรัพยที์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - ไม่มี 

หนีสินทีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

 เงินกูย้มือืนๆ และหุน้กู ้

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนๆ 

 เงินทดรองรับและเงินมดัจาํรบัหรือเงินประกนัรบัทีมีภาระผกูพนัของการจ่ายชาํระ 

หนีสินทีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ - ไม่มี 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสําคญัจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการ

เงินตามแนวทางขา้งตน้ นอกจากนี ไม่มีการปรับตวัเลขของข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่ในส่วนของการจัด

ประเภทรายการและการวดัมูลค่าเนืองจากกลุ่มบริษทัใชท้างเลือกการปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจาก

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาใช้ครังแรก ณ วนัทีนาํมาถือปฏิบติัใช้ครังแรก (วนัที 1 มกราคม 

2563) 
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การด้อยค่า 

 

ในส่วนของลูกหนีและเงินใหกู้ย้มืต่างๆ กลุ่มบริษทัมีการจดักลุ่มประชากรโดยใหค้วามสาํคญัไปทีขอ้มูลยอดคงคา้งตาม

อายหุนี (Aging balance information) โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัสาํหรับ Historical credit loss สาํหรับแต่ละช่วง

อายหุนีทีคงคา้งเป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี เพอืนาํมาสร้างโมเดลธุรกิจและกาํหนดค่าตวัแปรต่าง ๆ ทีเฉพาะเจาะจง

สาํหรับกลุ่มบริษทัซึงบริษทัดาํเนินการร่วมกนักบับริษทัทีปรึกษาอิสระจากภายนอก อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัใช้ขอ้ผ่อน

ปรนบางประการของแนวปฏิบตัิทางการบญัชีเรือง “มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรบัทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึงออกโดยสภา

วิชาชีพบญัชีในเดือนเมษายน 2563 ในส่วนของการไม่ตอ้งนาํ Forward-looking information มาประกอบในการ

พิจารณาและวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ผลกระทบจากการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของบญัชีลูกหนี

ตามสัญญาเช่าซือและลูกหนีเงินใหกู้ยื้มเพมิขึนจากยอดเดิมทีเคยรายงานไวเ้ป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 4.8 ลา้นบาท

ในงบการเงินเฉพาะบริษทัและลดลงจากยอดเดิมทีเคยรายงานไวเ้ป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 15.8 ลา้นบาทในงบ

การเงินรวม ทงันี ไม่มีการปรับตวัเลขของข้อมูลเปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เนืองจากกลุ่มบริษัทใช้ทางเลือกการ

ปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาใชค้รังแรก ณ วนัที

นาํมาถือปฏิบัติใช้ครังแรก (วนัที 1 มกราคม 2563) กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวด้วยการลดยอด (งบ

การเงินเฉพาะบริษทั) หรือเพมิยอด (งบการเงินรวม) กาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ัดสรรยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และ

ส่งผลใหย้อดของบญัชี ทีเกียวขอ้งขา้งตน้ รวมสินทรัพยแ์ละส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัดงักล่าวลดลง (งบการเงินเฉพาะ

บริษทั) หรือเพิมขึน (งบการเงินรวม) ดว้ยจาํนวนเงินเดียวกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ

สัญญาเช่าทุกสัญญาดว้ยมูลค่าปัจจุบนัหรือกระแสเงินสดคิดลดของจาํนวนเงินทีจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้

อตัราคิดลดทีเหมาะสมกบัสถานการณ์และกิจการ อยา่งไรก็ดี มีขอ้ยกเวน้ใหส้าํหรับสัญญาเช่าระยะสันทีมีระยะเวลาไม่

เกิน 12 เดือนหรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํซึงสามารถบนัทึกรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายได ้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้อ้งมีการคิดค่าเสือมราคาตามวิธีเส้นตรงไปตลอดอายุของสัญญาเช่า ดอกเบียจ่ายรอการตดับญัชี

ซึงถูกนาํไปแสดงยอดสุทธิกบัหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตดัจ่ายเป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดอายขุองสัญญาเช่า

ดว้ยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ส่วนการจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าในแต่ละงวดจะจาํแนกออกเป็นส่วนทีเป็นเงินตน้

และดอกเบีย 
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ในฝังผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทและบนัทึกบญัชีเกียวกับสัญญาเช่าโดยจาํแนกออกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและ

สัญญาเช่าเงินทุน (สัญญาเช่าการเงิน) เช่นเดิม จึงไม่มีการเปลียนแปลงหรือผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัในฝังผูใ้หเ้ช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ส่งผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งบนัทึกรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

(สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน) และหนีสินตามสัญญาเช่า (หนีสินไม่หมุนเวียน) สาํหรับพนืทีอาคารทีเช่าซึงมีอายุของสัญญา

เช่าคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ระหว่าง 1 ปี ถึง 4 ปี 10 เดือน โดยยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและ

หนีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เพมิขึนจากทีเคยรายงาน

ไวป้ระมาณ 87.4 ลา้นบาทและ 71.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนผลกระทบทีมีตอ่งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ

บริษทัไม่เป็นสาระสาํคญั 

 

ทงันี อตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนักทีกลุ่มบริษทันาํมาใชก้ารคิดลดกระแสเงินสดเท่ากบัร้อยละ 

2.55 ต่อปี นอกจากนี ไม่มีการปรับตวัเลขของขอ้มูลเปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เนืองจากกลุ่มบริษทัใช้ทางเลือกการ

ปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใช้ครังแรก ณ 

วนัทีนาํมาถือปฏิบตัิใชค้รังแรก (วนัที 1 มกราคม 2563) 

 

ขอ้มูลกระทบยอดของหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 (หรือวนัที 1 มกราคม 2563) 

 

  ลา้นบาท 

   

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีเปิดเผยไว ้ณ วนัที 1 มกราคม 2563  99.9  79.3 

หกั ผลกระทบจากสญัญาบริการทีเกียวขอ้งกบัสญัญาเช่า  ( 22.9)  ( 22.9) 

บวก ขอ้พิจารณาการใชสิ้ทธิตอ่อายสุัญญา  24.4  22.6 

หกั ดอกเบียรอการตดับญัชี  ( 6.7)  ( 5.1) 

หกั สญัญาเช่าทีใชสิ้ทธิขอ้ยกเวน้เกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน  ( 3.5)  ( 2.8) 

หกั รายการอืน ๆ ทีไม่มีสาระสาํคญั  ( 3.8)  - 

หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563  87.4  71.1 

 

เพือความสะดวกของผูอ่้าน ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษได้ถูกจัดทาํขึนจากข้อมูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี ซึงไดน้าํเสนอเพือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพือใชใ้นประเทศ 
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งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 และงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2562 ซึงเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดร้วมบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยทีบริษทัมี

อาํนาจควบคุมหรือถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้มในบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี 

 

      สดัส่วนการถือหุน้ 

      ทงัทางตรงและทางออ้ม 

    ทนุทีชาํระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ชือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2563  2562  2563  2562 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซือรถจกัรยานยนต์

และให้บริการทีเกียวขอ้ง

ซึงรวมถึงการปรับสภาพ

รถ 

  50,000   50,000  99.99  99.99 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซือรถยนตแ์ละ

รถจกัรยานยนต ์

  40,000   40,000  99.99  99.99 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ 

จาํกดั  

 ใหสิ้นเชือรายยอ่ยเพอืการ

ประกอบอาชีพ (Nano 

Finance) 

  50,000   50,000  99.99  99.99 

Sabaidee Leasing  

Co., Ltd. (ประเทศลาว) 

 ใหเ้ช่าซือรถจกัรยานยนต ์     41,061*     41,061*  80.50  80.50 

Suosdey Finance PLC. 

(ประเทศกมัพูชา) 

 ใหเ้ช่าซือรถจกัรยานยนต ์  132,209**  132,209**  99.95  99.95 

Mingalaba Thitikorn 

Microfinance Co., Ltd. 

(ประเทศพม่า) 

 ไมโครไฟแนนซ์    4,705***         4,705***  99.00  99.00 

 

*10,250 ลา้นกีบ **4 ลา้นเหรียญสหรัฐ ***200 ลา้นจ๊าด  

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยทีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

 

 

 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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2. นโยบายการบญัชีทสํีาคญั 

 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัและวิธีการคาํนวณต่างๆ ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เช่นเดียวกบัทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีออกและปรับปรุงใหม่ตามทีกล่าวใน

หมายเหตุ 1 มาเริมถือปฏิบตัิซึงผลกระทบไดก้ล่าวถึงไวแ้ลว้ในหมายเหตุ 1 

 

3. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเกยีวข้องกัน 

 

รายการบญัชีทีมีสาระสาํคญัทีเกิดขึนกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซือ (ราคาตลาด)        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 27  -  -  - 

รายได้ค่าบริหารจัดการ        

บริษทัยอ่ย -  -  8,339  - 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 284  -  -  - 

รายได้ค่าเช่า        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 108  -  -  - 

ดอกเบยีรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  8,791  7,601 

รายได้อืน        

บริษทัยอ่ย 1  -  1  23 

        

        



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าเช่าและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  216  216 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5,430  8,349  5,430  8,349 

รวม 5,430  8,349  5,646  8,565 

ค่าบริหารงาน        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,025  2,550  1,665  2,100 

ค่าสาธารณูปโภค        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 889  880  889  880 

ค่าเครืองเขยีนแบบพมิพ์        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,980  2,585  2,953  2,542 

ค่าใช้จ่ายอืน        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,907  3,237  2,306  2,908 

ค่าบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  34,996  31,072 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6,323  5,994  6,068  5,808 

รวม 6,323  5,994  41,064  36,880 

ดอกเบยีจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  5,005  4,791 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 195  -  195  - 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 53  -  53  - 

กรรมการ 688  662  -  - 

รวม 936  662  5,253  4,791 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทสํีาคญั        

ผลประโยชน์ระยะสนั 6,700  6,391  6,700  6,391 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 254  115  254  115 

รวม 6,954  6,506  6,954  6,506 

        



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ซือยานพาหนะเพือให้เช่าซือ        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 25,793  18,406  -  - 

ซืออุปกรณ์สํานักงาน        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 101  896  101  896 

ขายสินทรัพย์รอการขาย (รถยดึ)        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  579  -  - 

 

ยอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 มี

ดงันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 

2562 
 

31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 1,195  -  -  - 

ลูกหนีและเงนิให้กู้ ยืมระยะสัน        

ดอกเบยีค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  820  761 

เงนิทดรองจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  5,597  5,349 

เงนิให้กู้ ยืมระยะสัน        

บริษทัยอ่ย (ดอกเบียร้อยละ 3.50 ร้อยละ 

3.750 ร้อยละ 3.875 ร้อยละ 6 และรอ้ยละ 9 

ต่อปีในปี 2563 และร้อยละ 3.875 ร้อยละ 

4.125 ร้อยละ 6 และร้อยละ 9 ต่อปีในปี 

2562) -  -  624,949  611,949 

รวม -  -  631,366  618,059 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 

2562 
 

31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 

2562 

เจ้าหนีและเงนิกู้ยืมระยะสัน        

ดอกเบยีค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  1,701  1,694 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  12,270  12,245 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,317  2,368  1,985  2,072 

รวม 2,317  2,368  14,255  14,317 

เงนิกู้ยืมระยะสัน        

บริษทัยอ่ย (ดอกเบียร้อยละ 3.50 ร้อยละ 

3.750 ร้อยละ 3.875 ต่อปีในปี 2563 และร้อย

ละ 3.875 ร้อยละ4.125 ต่อปีในปี 2562) -  -  537,190  519,190 

กรรมการ (ดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี) 48,750  45,960         -             -     

รวม 48,750  45,960  537,190  519,190 

รวม 51,067  48,328  553,146  535,201 

 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีรายการเคลือนไหวในระหว่างงวดดงันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562  เพมิขึน  ลดลง  31 มีนาคม 2563 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากบคุคล 

ทีเกยีวข้องกนั 

       

กรรมการ 45,960  2,790         -      48,750 

 

 

 

 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562  เพมิขึน  ลดลง  31 มีนาคม 2563 

เงนิให้กู้ ยืมระยะสันแก่บริษทัย่อย        

Suosdey Finance PLC. 157,181         -              -      157,181 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 184,529         -              -       184,529 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 243,000  41,000  28,000  256,000 

Mingalaba Thitikorn 

Microfinance Co., Ltd. 27,239         -              -           27,239 

รวม 611,949  41,000  28,000  624,949 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากบริษทัย่อย        

บริษทั ซี.ว.ีเอ จาํกดั 519,190  37,000  19,000  537,190 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัเป็นผูค้าํประกนั (1) วงเงินสินเชือประเภทเงินกูย้ืมระยะสัน

จากธนาคารในประเทศสองแห่งของ Suosdey Finance PLC. จาํนวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัที 31 มีนาคม 

2563 มีการเบิกเงินกูยื้มดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวน) และวงเงินสินเชือประเภทเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารอีกสองแห่งใน

ประเทศกมัพูชาของบริษทัยอ่ยดงักล่าวรวมจาํนวน 26 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 มีการเบิก

เงินกูยื้มดงักล่าวแลว้ประมาณ 22.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ (2) วงเงินกูย้ืมจากธนาคารสองแห่งในประเทศลาว

ของ Sabaidee Leasing Co., Ltd. จาํนวน 25,000 ลา้นกีบ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) (ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 มีการเบิก

เงินกู ้ยืมดังกล่าวแล้วจาํนวน 800 ล้านกีบ) ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคาํประกันวงเงินสินเชือ

ระหวา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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4. ลูกหนตีามสัญญาเช่าซือ ลูกหนเีงนิให้กู้ยืม ลูกหนีสินเชือเพือการประกอบอาชีพ และลูกหนไีมโครไฟแนนซ์ - สุทธ ิ

 

 

 

 

 

 

 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 9,575,852  5,708,486  3,867,366  10,579,309  6,352,575  4,226,734 

ดอกผลคา้งรับ 108,711  108,711  -  111,049  111,049  - 

หกั ดอกผลเช่าซือรอการตดับญัชี (  2,419,555)  (1,741,711)  (   677,844)  (  2,865,325)  (2,014,895)  (   850,430) 

สุทธิ 7,265,008  4,075,486  3,189,522  7,825,033  4,448,729  3,376,304 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึน (    843,111)  (   293,836)  (   549,275)  (    574,417)  (   358,849)  (   215,568) 

สุทธิ 6,421,897  3,781,650  2,640,247  7,250,616  4,089,880  3,160,736 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 7,136,956  4,125,108  3,011,848  8,411,018  4,959,355  3,451,663 

ดอกผลคา้งรับ 87,716  87,716  -  93,989  93,989  - 

หกั ดอกผลเช่าซือรอการตดับญัชี ( 1,835,852)  ( 1,296,410)  (    539,442)  ( 2,369,101)  ( 1,636,978)  (    732,123) 

สุทธิ 5,388,820  2,916,414  2,472,406  6,135,906  3,416,366  2,719,540 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึน (   781,913)  (   271,797)  (   510,116) 

 

(   506,983)  (   306,864)  (   200,119) 

สุทธิ 4,606,907  2,644,617  1,962,290  5,628,923  3,109,502  2,519,421 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (ซึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาตามสัญญา

ระหวา่ง 1 - 5 ปี) แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทงัจาํนวนตามรายสัญญาไดด้งันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,328,396  4,904,188  2,892,327  3,551,142 

คา้งชาํระ 1 เดือน 1,175,205  1,238,782  906,121  1,033,143 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 1,235,440  1,319,063  1,144,842  1,250,975 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 378,449  330,801  342,164  298,361 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 145,261  30,922  103,366  1,583 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 2,257  1,277            -  702 

รวม 7,265,008  7,825,033  5,388,820  6,135,906 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (    843,111)  (    574,417)  (   781,913)  (   506,983) 

สุทธิ 6,421,897  7,250,616  4,606,907  5,628,923 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการตงัค่าเผือการดอ้ยค่าสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

ตามแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 1 ทงันี 

นโยบายดงักล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเกียวกบัการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance 

ทีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนดร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและ

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทยในปี 2547 เนืองจากกลุ่มบริษทัสามารถบงัคบัเอาหลกัประกนัคืนจากลูกหนีได้

บางส่วน  ณ วนัที  31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าเผือการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

ประมาณร้อยละ 11.61 (ร้อยละ 14.51 สาํหรับเฉพาะบริษทั) ของยอดรวมลูกหนีตามสัญญาเช่าซือก่อนหักค่าเผือการ

ดอ้ยค่าสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม 402,879  313,737  89,142  331,980  251,854  80,126 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     9,382)  (     7,543)  (    1,839)  (     9,932)  (     7,907)  (    2,025) 

สุทธิ 393,497  306,194  87,303  322,048  243,947  78,101 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน (   38,320)  (   32,719)  (    5,601)  ( 135,081)  ( 103,045)  (  32,036) 

สุทธิ 355,177  273,475  81,702  186,967  140,902  46,065 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม 381,105  302,757  78,348  310,797  242,564  68,233 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     5,983)  (      5,629)  (      354)  (     6,370)  (      6,013)  (      357) 

สุทธิ 375,122  297,128  77,994  304,427  236,551  67,876 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน (   38,168)  (    32,608)  (   5,560)  ( 134,920)  (  102,938)  ( 31,982) 

สุทธิ 336,954  264,520  72,434  169,507  133,613  35,894 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีเงินให้กูย้ืมแยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระของลูกหนีตาม

สัญญาเงินใหกู้ย้มืทงัจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 239,000  244,459  224,613  230,313 

คา้งชาํระ 1 เดือน 75,857  38,475  73,270  36,296 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 56,151  35,487  55,523  35,016 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 21,480  3,082  21,107  2,701 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 1,009  535  609  92 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน -  10  -  9 

รวม 393,497  322,048  375,122  304,427 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (   38,320)  (   135,081)  (    38,168)  (    134,920) 

สุทธิ 355,177  186,967  336,954  169,507 

 

ลูกหนีเงินให้กูย้มืตามทีแสดงขา้งตน้เป็นลูกหนีทีอยูภ่ายใตส้ัญญาเงินให้กูย้มืทีมีระยะเวลาการกูยื้มระหว่าง 1-5 ปี ซึง

ครบกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนด้วยจาํนวนเงินเดือนละเท่าๆ กนั ทงันี ลูกหนีดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะของสัญญาทีมี

ความเกียวโยงกนักบัลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

 

ทงันี ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 

ลดลงอยา่งมากจากปี 2562 เนืองจากในปี 2562 บริษทัไดโ้อนลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีขอ้ตกลงขยายระยะเวลาการ

ผ่อนชาํระโดยมีการทาํสัญญากูยื้มใหม่เป็นลูกหนีเงินให้กูยื้มจาํนวนเงินรวมประมาณ 147.0 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคง

ตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยอาศยัประมาณการของฝ่ายบริหารในอตัราร้อยละ 50 ของยอดหนีคงคา้งชาํระเดิมของ

ลูกหนีเช่าซือ โดยในปี 2563 ลูกหนีกลบัมามีประวติัการชาํระเงินทีค่อนขา้งเป็นปกติจึงทาํให้สถานะของลูกหนีดีขึน

กว่าเดิมและส่งผลทีดีขึนต่อการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตามแนวทางของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 1 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี Nano Finance แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระของลูกหนีตาม

สัญญาเงินใหกู้ย้มืทงัจาํนวนตามรายสัญญาไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 311  343 

คา้งชาํระ 1 เดือน 82  63 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 17  198 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 200                      23 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 16  - 

รวม 626  627 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (    123)  (     61) 

สุทธิ 503  566 

 

ลูกหนี Nano Finance งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม 675  675  -  680  680  - 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (      49)  (      49)  -  (      53)  (      53)  - 

สุทธิ 626  626  -  627  627  - 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า

สาํหรับผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (    123)  (   123)  -  (      61)  (      61)  - 

สุทธิ 503  503  -  566  566  - 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 

                    25 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหนีไมโครไฟแนนซ์แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระของลูกหนีตาม

สัญญาเงินใหกู้ย้มืทงัจาํนวนตามรายสัญญาไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 433  450 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (       6)  (       9) 

สุทธิ 427  441 

 

5. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยอดคงคา้งไม่เกินหนึงปี 213,597  247,954  212,670  247,954 

ยอดคงคา้งเกินหนึงปี 14,543  8,041  14,543  8,041 

รวม 228,140  255,995  227,213  255,995 

หกั ค่าเผือการลดมูลค่า (  78,622)  (  82,427)  (  78,344)  (  82,427) 

สุทธิ 149,518  173,568  148,869  173,568 

 

ลูกหนีไมโครไฟแนนซ์ งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม 511  511  -  514  514  - 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (      78)  (      78)  -  (      64)  (      64)  - 

สุทธิ 433  433  -  450  450  - 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า

สาํหรับผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (        6)  (        6)  -  (        9)  (        9)  - 

สุทธิ 427  427  -  441  441  - 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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6. หุ้นกู้ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 

วนัทีออกหุน้กู ้/ ปีทีไถ่ถอน 

  

ช่วงเวลาจ่าย

ดอกเบีย 

  

อตัราดอกเบีย

ต่อปี (ร้อยละ) 

  

จาํนวนหน่วย 

(หน่วยละ 1,000 บาท) 

 พนับาท 

31 มีนาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

28 กุมภาพนัธ์ 2560 / 2563  ทุกครึงปี  2.83          1,000,000  -  1,000,000 

18 สิงหาคม 2560 / 2563  ทุกครึงปี  2.56  800,000  800,000  800,000 

23 กุมภาพนัธ์ 2561 / 2564  ทุกครึงปี  2.27  600,000  600,000  600,000 

5 กนัยายน 2561 / 2564  ทุกไตรมาส  2.64  70,000  70,000  70,000 

19 กรกฎาคม 2562 / 2565  ทุกครึงปี  2.70       400,000  400,000  400,000 

รวม        1,870,000  2,870,000 

หกั ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี      (  1,400,000)  (   1,800,000) 

สุทธิ        470,000  1,070,000 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสาํหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 7,450 ลา้นบาทซึงไดรั้บ

อนุมติัโดยทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนกนัยายน 2560 เมษายน 2561 และ 2562 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของการออกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดไวซึ้งรวมถึงการรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อ

ส่วนทุนในอตัราไม่เกินกว่า 7:1 เท่าสาํหรบังบการเงินประจาํปีเฉพาะบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
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7. ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) สําหรับสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 

2562 ประกอบดว้ยรายการดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดท้คีาํนวณจากกาํไรทางบญัชี 25,497  28,446  6,737  16,359 

ผลกระทบจากรายการทีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 36,825  4,634  35,045  3,804 

ผลกระทบจากการใชป้ระโยชนข์องผลขาดทนุสะสมทาง

ภาษียกมา (       1,298)  (        500)  -  - 

ผลกระทบจากรายการทีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษี

ไดเ้พมิเติม (       3,392)  (     1,868)  (    3,282)  (    759) 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัทีคาํนวณจากกาํไรทางภาษี 57,632  30,712  38,500  19,404 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพมิขึน (     33,234)  (     2,808)  (  32,708)  (     2,491) 

ภาษีเงินไดท้แีสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 24,398  27,904  5,792  16,913 

        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพมิขึนจากขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 1,062  -  913  - 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึงมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจาํนวนเงินประมาณ 35.9 

ลา้นบาท โดยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวจะใชเ้ป็นเครดิตภาษีไดใ้นระหว่างปี 2563 ถึง 2567 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และวนัที 31 ธันวาคม 

2562 ประกอบดว้ยรายการดงันี 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบของรายการซึงยงัไม่สามารถ        

ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผอืการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้น        

       เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 166,143  129,932  164,018  128,383 

- ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 15,724  16,485  15,669  16,485 

- หนีสินผลประโยชน์ของพนกังาน        

      หลงัออกจากงาน 6,171  7,325  4,986  6,184 

รวม 188,038  153,742  184,673  151,052 

 

8. หนสิีนผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากประมาณการหนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานซึงผ่านการประเมินขอ้มูล

และคาํนวณใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัในปี 2563 รายการเคลือนไหวของหนีสินผลประโยชน์ของพนักงาน

หลงัออกจากงานสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

หนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัที 1 มกราคม 36,625  31,666  30,919  26,149 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 733  452  636  387 

ตน้ทุนดอกเบีย 169  215  143  182 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,312  -  4,566  - 

ค่าใชจ่้ายทีรบัรู้ในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 6,214  667  5,345  569 

ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่ายชาํระในระหว่างงวด (11,881)  (  3,890)  (11,334)  (  2,800) 

หนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัที 31 มีนาคม 30,958  28,443  24,930  23,918 
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สมมติฐานทีสาํคญัซึงใชใ้นการคาํนวณหนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามทีแสดงขา้งตน้มีดงันี 

- อตัราคิดลด   ร้อยละ 1.50 และ 2.10 ต่อปี (ร้อยละ 2.71 ต่อปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562)  

- อตัราการขึนเงินเดือน  ร้อยละ 5.90 และ 6.74 ต่อปี (ร้อยละ 5.66 ต่อปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562)  

- อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงรอ้ยละ 67 ต่อปี และ 0 ถึงร้อยละ 22 ต่อปี (ร้อยละ 0 ถึงร้อย  

ละ 22 ต่อปี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562)  

 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ในปี 2563 ในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 

(1) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,707 พนับาท (2) ขาดทุนจากการ

ปรับปรุงประสบการณ์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,589 พนับาทและ (3) กาํไรจากการเปลียนแปลงของสมมติฐานเชิง

ประชากรศาสตร์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 984 พนับาท 

 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ในปี 2563 ในงบการเงินเฉพาะบริษทั

ประกอบดว้ย (1) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,307 พนับาท (2) 

ขาดทุนจากการปรับปรุงประสบการณ์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,159 พนับาทและ (3) กาํไรจากการเปลียนแปลงของ

สมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 900 พนับาท  

 

ทงันี การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีสําคญัขา้งตน้อาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการ

หนีสินผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานซึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการคาํนวณของนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย

ดงัต่อไปนี 

 

  หนีสินอาจเพมิขึน (ลดลง) จากการเปลียนแปลงของสมมติฐานทีสาํคญั (พนับาท) 

  หากสมมติฐานเพมิขนึ  หากสมมติฐานลดลง 

สมมติฐานทีสาํคญั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

อตัราคิดลด  

(เพมิขึน/ลดลงร้อยละ 0.5)  

 

( 1,210)  

 

( 1,089)  

 

1,286  

 

1,157 

อตัราการขึนเงินเดือน  

(เพมิขึน/ลดลงร้อยละ 0.5)  

 

1,339  

 

1,201  

 

( 1,272)  

 

( 1,141) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เพมิขึน/ลดลงร้อยละ 1)  

 

( 3,149)  

 

( 2,830)  

 

3,532  

 

3,207 
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9. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญัจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเป็นขอ้มูลทางการเงินทีสําคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของกลุ่มบริษทัซึงถูก

นาํเสนอใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานอยา่งสมาํเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงานหลัก (ซึงเป็นส่วนงานทีรายงานเป็นการภายใน) ในเชิง

ผลิตภณัฑ์เพียงส่วนงานเดียวคือ การใหเ้ช่าซือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ก่ลูกคา้รายยอ่ยทวัไป ในขณะทีธุรกรรมการ

ใหกู้ย้มืเงินและ Nano Finance / Microfinance แก่ลูกคา้รายยอ่ยทวัไปนนัมีสัดส่วนทีไม่เป็นสาระสาํคญัเมือเปรียบเทียบ

กบัปริมาณและกิจกรรมทางธุรกิจทงัหมด ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานเชิงผลิตภณัฑ์และ

ลูกคา้รายใหญ่ไวใ้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 

 

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดาํเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซือ 470,535  130,878  601,413  705,583  100,268  805,851 

รายไดอื้นๆ 137,972  1,548  139,520  173,706  112  173,818 

รวมรายได ้ 608,507  132,426  740,933  879,289  100,380  979,669 

รวมค่าใชจ่้าย ( 574,095)  (  63,656)  ( 637,751)  ( 809,304)  (  56,782)  ( 866,086) 

กาํไรสําหรับงวด 34,412  68,770  103,182  69,985  43,598  113,583 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

สินทรัพยร์วมตามส่วนงาน 6,844,214  1,637,662  8,481,876  7,764,098  1,399,224  9,163,322 

หนีสินรวมตามส่วนงาน 2,298,853  753,466  3,052,319  3,258,804  580,880  3,839,684 

 

รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซือ - ต่างประเทศ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

ในประเทศกมัพชูา 102,324  75,625 

ในประเทศลาว 28,554  24,643 

รวม 130,878  100,268 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใด ๆ ทีตงัอยูใ่นประเทศอืนนอกเหนือจากประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชา ลาวและพม่ามีสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนซึงมีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 25.45 ลา้นบาท 2.83 ลา้นบาทและ 0.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั แสดงไวใ้นงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 25.40 ลา้นบาท 3.20 ลา้นบาทและ 0.20 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

รายได้อืน ๆ จาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (ซึงเกือบทงัหมดเกิดขึนในประเทศ) ได้รวมรายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกค้าที

มิใช่ส่วนของกิจกรรมหลกัทางธุรกิจซึงรายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายการดงันี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

ณ เวลาใดเวลาหนึง 75,686  100,247 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  - 
 

รายได้อืน ๆ ระหว่างส่วนงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (เรียกเก็บจากส่วนงานในประเทศไปยงัส่วนงานต่างประเทศ) 

ก่อนการตดัรายการเพือจดัทาํงบการเงินรวมมีดงันี 
 

  พนับาท 

 2563  2562 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 8,339  - 

ดอกเบียรับ 6,282  4,983 

รวม 14,621  4,983 

 

10. ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพืนทีอาคาร (ระยะสัน) และบริการเพือใชเ้ป็นสํานกังาน

และสาขาโดยมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการดงันี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  

งบการเงินเฉพาะ

บริษทั 

ครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13.6  13.3 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3.5  3.5 

รวม 17.1  16.8 



บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ (ต่อ) 

วนัท ี31 มีนาคม 2563 และ 2562 (สอบทานแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

และวันที 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 
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11. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมือวนัที 23 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเรืองสาํคญัทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมจดัหาเงิน

และกิจกรรมลงทุน ดงันี 

 

1) การประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.55 บาทเป็นเงินรวม 

275 ลา้นบาทโดยกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที 12 พฤษภาคม 2563  

 

2) การเขา้ซือกิจการของบริษทัเอกชนแห่งหนึงซึงดาํเนินธุรกิจ Microfinance ทีประเทศพม่าโดยฝ่ายบริหารของ

บริษทัอยูร่ะหวา่งพิจารณามูลค่าทีเหมาะสมในการซือกิจการ 

 

12. การอนมุัตข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 14 พฤษภาคม 2563 
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