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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ซึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมซึงรวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั นอกจากนี  ขา้พเจ้ายงัได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฐิติกร จาํกัด 

(มหาชน) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค “ความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน

ส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือ เรืองต่างๆ ทีมีนยัสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจ้า

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี 
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ความถกูต้องและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซือและลูกหนตีามสัญญาเช่าซือทีเกียวข้อง 
 

คาํอธิบายเกียวกับความเสียง 
 

บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งดาํเนินธุรกิจเกียวกับการให้เช่าซือรถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมถึงธุรกรรมการให้กู้ยืมที

เกียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั โดยมีลูกคา้รายยอ่ยเป็นลูกหนีตามสัญญาเช่าซือจาํนวนมาก ซึงรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือของบริษทั

และบริษทัยอ่ยเป็นดอกผลจากการใหเ้ช่าซือซึงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหท้ยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์

คงคา้งอยา่งเป็นระบบตลอดอายขุองสัญญาโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ซึงมีความซบัซ้อนและมีจาํนวนของรายการคา้และ

รายการบญัชีปริมาณมากมาเกียวขอ้งและก่อให้เกิดความเสียงทีมีนยัสาํคญัเกียวกบัความถูกตอ้งและความครบถว้นของรายได้

ดอกผลจากการให้เช่าซือและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือซึงเป็นรายการทีมีสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งใชร้ะบบขอ้มูลสารสนเทศทีถูกออกแบบไวโ้ดยเฉพาะมารองรับการคาํนวณและรับรู้

รายไดด้งักล่าวควบคู่ไปกบัขนัตอนการปฏิบตัิงานของบุคลากรเพือให้เกิดความมนัใจในความถูกตอ้งและความครบถว้นใน

สาระสาํคญัของรายการบญัชีทีเกียวขอ้ง ทงันี นโยบายการบญัชีทีสาํคญัและขอ้มูลอืนๆ เกียวกบัรายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่า

ซือและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 6 
 

การตอบสนองต่อความเสียง 
 

ขา้พเจา้ได้ใชว้ธีิการตรวจสอบบญัชีทีสําคญัดังต่อไปนีในการตอบสนองต่อความเสียงทีมีนยัสาํคญัทีไดร้ะบุและประเมินไว้

เพือบริหารจดัการความเสียงดังกล่าวให้อยู่ในระดับทีเหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 การทาํความเขา้ใจและประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในส่วนที

เกียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การทดสอบและสรุปผลเกียวกับความมีประสิทธิภาพของการออกแบบและการปฏิบติังานของการควบคุมภายในที

เกียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การทดสอบการควบคุมทวัไป (General controls) และการประมวลผลของระบบงาน (Application processing) ของระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศทีกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการประมวลผลรายการบญัชีทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การตรวจสอบในเนือหาสาระของบญัชีรายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซือและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีเกียวขอ้งเพือให้

มนัใจในความถูกตอ้งและความครบถว้นในสาระสาํคญัของรายการบญัชีทีเกียวขอ้ง เช่นเดียวกนักบัความมีตวัตนหรือการ

เกิดขึนจริง การมีกรรมสิทธิและภาระผูกพนั การตดัยอดให้ถูกตอ้งตรงงวดบญัชี การจดัประเภทบญัชีและการแสดง

รายการทีเหมาะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลรายไดด้อกผลจากการให้เช่าซือและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีเกียวขอ้งทีเปลียนแปลง

ระหวา่งงวด การสอบทานอตัราส่วนต่างๆ และการเชือมโยงของขอ้มูลทีเกียวขอ้งกันในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
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ความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผือการด้อยค่าของลูกหนตีามสัญญาเช่าซือ 
 

คาํอธิบายเกียวกับความเสียง 
 

ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

(“TFRS 9”) ไดเ้ริมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ซึงมีการเปลียนแปลงหลกัการทีสาํคญัในการพิจารณาและประมาณการค่าเผือการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินซึงส่วนทีมีสาระสาํคญัทีสุดในงบการเงินของกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ ทงันี 

ในการพิจารณาและประมาณการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของลูกหนีตามสัญญา

เช่าซือกลุ่มบริษทัใชห้ลกัการของ TFRS 9 ซึงมีความซบัซอ้นและใชดุ้ลยพินิจทีสาํคญัของฝ่ายบริหาร อีกทงัยงัเกียวขอ้งกบัการ

นาํขอ้มูลและสถิติในอดีตจาํนวนมากของกลุ่มบริษทัมาประกอบกนักบัการคาดการณ์ไปในอนาคตโดยฝ่ายบริหารในส่วนของ

ปัจจยัเชิงเศรษฐกิจทีเกียวขอ้งทีสาํคญั เพือนาํขอ้มูลทงัหมดทีรวบรวมไดม้าประมวลผลและสร้างแบบจาํลองของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรับลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ ดังนนั ประมาณการทางบญัชีทีเกิดจากแบบจาํลองดงักล่าวจึงอาจ

มีความไม่แน่นอนในระดบัสูงและเป็นความเสียงทีมีนยัสาํคญัซึงส่งผลโดยตรงต่อความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผือการ

ดอ้ยค่าของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือในงบการเงิน 
 

ทงันี นโยบายการบญัชีทีสําคญัและขอ้มูลอืนเกียวกบัค่าเผือการดอ้ยค่าของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 6 
 

การตอบสนองต่อความเสียง 
 

ขา้พเจา้ได้ใชว้ธีิการตรวจสอบบญัชีทีสําคญัดังต่อไปนีในการตอบสนองต่อความเสียงทีมีนยัสาํคญัทีไดร้ะบุและประเมินไว้

เพือบริหารจดัการความเสียงดังกล่าวให้อยู่ในระดับทีเหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 
 

 การอ่านเอกสารและรายงานต่างๆ การสอบถามและประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรผูเ้กียวขอ้ง (รวมถึงบริษทัที

ปรึกษาซึงฝ่ายบริหารวา่จา้งในฐานะผูเ้ชียวชาญ) เพอืทาํความเขา้ใจในหลกัการสาํคญัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั TFRS 9 

และวธีิการทีกลุ่มบริษทัใชใ้นการเก็บขอ้มูลและสถิติต่างๆ ในอดีตเพือนาํมาประมวลผลและสร้างแบบจาํลอง 

 การสุ่มตวัอยา่งเพอืทดสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลและสถิติต่างๆ ในอดีตทีถูกรวบรวมซึงรวมถึงขอ้มูล

การผิดนดัชาํระหนี หนีสูญ หนีสูญทีไดร้ับคืน และการจดัจาํแนกงวดทีคงคา้งของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

 การสอบทานและประเมินความสมเหตุสมผลและยอมรับไดข้องขอ้สรุปจากการประมวลผลขอ้มูล สมมุติฐานและ

ขอ้มูลการคาดการณ์ต่างๆ ทีสาํคญัซึงกาํหนดโดยฝ่ายบริหารและบริษทัทีปรึกษาทีนาํมาใชใ้นการสร้างแบบจาํลอง 

 ทดสอบการคาํนวณตวัเลขต่างๆ ตามขอ้สรุปจากการประมวลผลขอ้มูลและขอ้มูลทีไดใ้นแบบจาํลอง 

 ทดสอบการคาํนวณตวัเลขค่าเผือการด้อยค่าทีได้จากการใช้แบบจาํลอง และวิเคราะห์เกียวกบัความเพียงพอและ

เหมาะสมของคา่เผอืการดอ้ยค่ากบัยอดคงคา้งของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือร่วมกบัขอ้มูลแวดลอ้มอืนๆ ทมีี 
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ข้อมูลอืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ยขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ทีรวมอยู่ในเอกสาร

หรือรายงานเหล่านนั ขา้พเจา้คาดวา่ขอ้มูลอืนดงักล่าวขา้งตน้จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี

นี 
  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้ความ

เชือมนัต่อขอ้มูลอืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา

ว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ทีได้รับจากการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่
 

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอืนดงักล่าวขา้งตน้ หากขา้พเจา้สรุปได้วา่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลเพือใหผู้มี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลรับทราบและจดัใหม้ีการแกไ้ข

ขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงตามความเหมาะสม 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเนือง การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชี

สาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ไดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลคือ ความ

เชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน

จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 การระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ

ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพอืเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 การทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพือออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเหมาะสม

กบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั 

 การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร 

 การสรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึง

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้ง

หยดุการดาํเนินงานต่อเนือง 
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 การประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํใหมี้การนาํเสนอ

ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่

 การได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆ ทีสาํคญั ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที

ไดว้างแผนไว ้ ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดสื้อสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสมัพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลที

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ  
 

จากเรืองทีไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกบัเรืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ทียาก

ทีจะเกิดขึนซึงขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ีจะมีต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสาร

ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

(นายอคัรเดช เปลียนสกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5389 
 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

23 กุมภาพนัธ ์2564 



บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,213,140             1,021,212             1,931,513   845,911      

ลูกหนีการคา้

-   ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 4, 6 2,645,325             4,089,880             1,813,616   3,109,502   

-   ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 6 237,608                140,902                229,345      133,613      

-   ลูกหนีสินเชือรายยอ่ยเพือการประกอบอาชีพส่วนทีครบกาํหนดชาํระ

     ภายในหนึงปี - สุทธิ 6 15,295                  566                       -              -              

-   ลูกหนีไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ 6 1,122                    441                       -              -              

-   ลูกหนีการคา้อืน 7 25,865                  55,468                  25,163        54,558        

ลูกหนีและเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                       -                       454,713      618,059      

สินคา้ทีมีไวเ้พอืขาย 5,108                    406                       4,941          240             

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 8 56,966                  173,568                56,624        173,568      

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 2 8,797                    28,385                  7,580          19,158        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,209,226             5,510,828             4,523,495             4,954,609             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 9 34,323                  33,610                  -              -              

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิ 4, 6 1,623,263             3,160,736             1,128,175   2,519,421   

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ - สุทธิ 4, 6 1,623,263             3,160,736             1,128,175   2,519,421   

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 6 60,106                  46,065                  48,899        35,894        

ลูกหนีสินเชือรายยอ่ยเพือการประกอบอาชีพ - สุทธิ 6 8,564                    -                       -              -              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน 1, 10 -                       -                       322,787      305,835      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน - สุทธิ 11 25,752        47,350        25,752        47,350        

สินทรัพยที์มีไวเ้พอืใหเ้ช่า - สุทธิ 15 17,708                  18,113                  -              -              

สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 15 14,282                  14,282                  5,708          5,708          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 12, 26 131,895                154,659                99,641        119,463      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 2, 4, 13 101,148                -                       81,329        -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4, 14, 26 5,886                    9,227                    4,354          7,081          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 122,805                153,742                113,605      151,052      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2 1,868                    14,710                  1,538          10,190        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,147,600             3,652,494             1,831,788             3,201,994             

รวมสินทรัพย์ 7,356,826             9,163,322             6,355,283             8,156,603             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 16 154,846                163,188                233             20,831        

เจา้หนีการคา้ 36,728        21,445                  22,677        13,895        

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 196,297                239,475                -              -              

หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 4, 18 37,724        -              32,303        -              

หุน้กูส่้วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19, 27 670,000      1,800,000   670,000      1,800,000   

เจา้หนีและเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 37,390                  48,328                  603,987      535,201      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 36,241                  81,180                  1,009          37,732        

เงินมดัจาํรับและเงินรับชวัคราวจากลูกคา้ 164,981                161,644                135,939      121,635      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน

-  ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวลัคา้งจ่าย 41,404                  56,312                  34,758        45,322        

-  อนืๆ 2 93,764                  125,433                43,827        77,088        

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,469,375             2,697,005             1,544,733             2,651,704             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 53,772                  74,835                  -              -              

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 4, 18 45,506        -              36,485        -              

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19, 27 400,000      1,070,000   400,000      1,070,000   

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19, 27 400,000      1,070,000   400,000      1,070,000   

หนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 20 31,891                  36,625                  26,081        30,919        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 531,169                1,181,460             462,566                1,100,919             

รวมหนีสิน 2,000,544             3,878,465             2,007,299             3,752,623             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ -  หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                500,000                500,000      500,000                

ทุนทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ - 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000                500,000                500,000      500,000                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 21 972,987      972,987                972,987      972,987                

กาํไรสะสม

-   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 50,000                  50,000                  50,000        50,000                  

-   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2 3,890,913             3,786,822             2,824,997   2,880,993             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุน้

-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (78,825)                (43,749)                -              -                       

-   กาํไรจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 6,352                    2,362                    -              -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,341,427             5,268,422             4,347,984             4,403,980             

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10 14,855                  16,435                  -              -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,356,282             5,284,857             4,347,984             4,403,980             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,356,826             9,163,322             6,355,283             8,156,603             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซือ 4 1,993,555             2,966,601             1,481,084   2,481,715             

รายไดด้อกผลจากเงินใหกู้ย้มื 12,382                  17,007                  9,843          14,024                  

รายไดด้อกผลจากสินเชือรายยอ่ยเพือการประกอบอาชีพ 787                       143                       -              -                       

รายไดด้อกผลจากไมโครไฟแนนซ์ 116                       14               -              -              

ขายสินคา้ 191             4,263                    191             4,263                    

รายไดอ้นื 4, 22 541,122      731,115                585,597      765,628                

รวมรายได้ 2,548,153             3,719,143             2,076,715             3,265,630             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 191             5,067                    191             5,067                    

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -              3                           -              3                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2, 4, 18, 20, 30 1,361,147   1,885,193             1,198,174   1,763,031             

หนีสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ 2, 6 639,724                1,093,853             531,149      1,040,585             

รวมค่าใช้จ่าย 2,001,062             2,984,116             1,729,514             2,808,686             

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 547,091                735,027                347,201                456,944                

ต้นทุนทางการเงิน 4, 18 73,309                  125,318                66,713        117,935                

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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ต้นทุนทางการเงิน 4, 18 73,309                  125,318                66,713        117,935                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 473,782                609,709                280,488                339,009                

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 103,793                123,340                53,056        68,199                  

กาํไรสําหรับปี 2 369,989                486,369                227,432                270,810                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทีอาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ย (35,076)                (38,936)                -              -                       

รายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

-  ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของ

หนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน - สุทธิจากผลกระทบภาษี

เงินไดจ้าํนวน 1,062 พนับาทในงบการเงินรวมและ 913 พนับาทในงบการเงิน

เฉพาะบริษทัในปี 2563 20, 24 (4,250)                  -              (3,653)         -              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (39,326)                (38,936)                (3,653)                  -                       

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2 330,663                447,433                223,779                270,810                

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2 367,579                481,061      227,432      270,810      

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,410                    5,308                    -              -                       

กาํไรสําหรับปี 369,989                486,369                227,432      270,810                

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2 328,253                442,125                223,779                270,810                

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,410                    5,308                    -              -                       

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 330,663                447,433                223,779      270,810                

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 2 0.735                    0.962                    0.455                    0.542                    

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก 500,000,000         500,000,000         500,000,000         500,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

จดัสรรเพอื ผลต่างจากการ กาํไรจากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน สาํรอง แปลงค่างบการเงิน เปลยีนแปลงสัดส่วน ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัยอ่ย การลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2562 2 500,000                    972,987            50,000                3,530,761           (4,813)                      2,362                        5,051,297         11,127              5,062,424           

เงนิปันผลจ่าย 25 -                           -                   -                     (225,000)            -                           -                           (225,000)          -                   (225,000)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 2 -                           -                   -                     481,061              (38,936)                    -                           442,125            5,308                447,433              

ยอดคงเหลือสินปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

-  ยอดตามทีเคยรายงานไว้ 2 500,000                    972,987            50,000                3,786,822           (43,749)                    2,362                        5,268,422         16,435              5,284,857           

-  ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิทีออกใหม่มาเริมถอืปฏิบติัเป็นครังแรก 2 -                           -                   -                     15,762                -                           -                           15,762              -                   15,762                

งบการเงินรวม (พนับาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้
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การเงนิทีออกใหม่มาเริมถอืปฏิบติัเป็นครังแรก 2 -                           -                   -                     15,762                -                           -                           15,762              -                   15,762                

-  ยอดหลงัปรับปรุง 500,000                    972,987            50,000                3,802,584           (43,749)                    2,362                        5,284,184         16,435              5,300,619           

การเปลยีนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                           -                   -                     -                     -                           3,990                        3,990                (3,990)              -                     

เงนิปันผลจ่าย 25 -                           -                   -                     (275,000)            -                           -                           (275,000)          -                   (275,000)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                   -                     363,329              (35,076)                    -                           328,253            2,410                330,663              

ยอดคงเหลือสินปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 500,000                    972,987            50,000                3,890,913           (78,825)                    6,352                        5,341,427         14,855              5,356,282           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ทุนทีออก จดัสรรเพอื 

และชาํระ ส่วนเกิน สาํรอง

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม 2562 500,000          972,987          50,000            2,835,183       4,358,170         

เงินปันผลจ่าย 25 -                  -                  -                  (225,000)         (225,000)           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                  -                  270,810          270,810            

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

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

-  ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีออกใหม่มาเริมถือปฏิบติัเป็นครังแรก 2 -                  -                  -                  (4,775)             (4,775)               

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

เงินปันผลจ่าย 25 -                  -                  -                  (275,000)         (275,000)           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                  -                  223,779          223,779            

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 500,000          972,987          50,000            2,824,997       4,347,984         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)

กาํไรสะสม
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 369,989                486,369                227,432                270,810                

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 103,793                123,340                53,056                  68,199                  

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 92,286                  54,061                  82,394                  45,214                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 3,607                    12,512                  3,114                    10,587                  

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน -                        (113)                      -                        (434)                      

หนีสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ 639,724                1,093,853             531,149                1,040,585             

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายลดลง (53,535)                 (5,987)                   (53,681)                 (5,987)                   

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 924                       -                        -                        -                        

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (547)                      (5,671)                   (443)                      (5,671)                   

รายไดด้อกเบียจากลูกหนีการคา้ (2,006,840)            (2,983,765)            (1,490,927)            (2,495,739)            

รายไดด้อกเบียอนื ๆ (9,320)                   (9,091)                   (39,883)                 (40,968)                 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 73,309                  125,318                66,713                  117,935                

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขนึ) 

ลูกหนีการคา้ตามสัญญาเช่าซือ 2,275,687             1,039,649             2,061,519             1,386,931             

ลูกหนีการคา้เงินใหกู้ย้มื (102,561)               (241,403)               (100,432)               (242,330)               

ลูกหนีการคา้สินเชือรายยอ่ยเพือการประกอบอาชีพ (23,715)                 (12)                        -                        -                        

ลูกหนีการคา้ไมโครไฟแนนซ์ (721)                      (450)                      -                        -                        

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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ลูกหนีการคา้ไมโครไฟแนนซ์ (721)                      (450)                      -                        -                        

ลูกหนีการคา้อนื 29,603                  32,934                  29,395                  32,678                  

ลูกหนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        361                       (595)                      

สินคา้ทมีีไวเ้พอืขาย (4,702)                   778                       (4,701)                   775                       

สินทรัพยร์อการขาย 170,137                32,455                  170,625                32,455                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11,279                  11,553                  6,775                    15,087                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (100)                      (245)                      49                         (144)                      

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง) 

เจา้หนีการคา้ 15,283                  (93,773)                 8,782                    (93,606)                 

เจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (978)                      (40)                        (1,948)                   2,752                    

เงินมดัจาํรับและเงินรับชวัคราวจากลูกคา้ 3,337                    26,366                  14,304                  27,197                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน (27,657)                 18,357                  (25,480)                 (11,184)                 

หนีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน (13,653)                 (7,553)                   (12,518)                 (5,817)                   

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 1,544,629             (290,558)               1,525,655             148,730                

รับดอกเบียจากลูกหนีการคา้ 2,081,495             3,026,002             1,572,311             2,547,751             

จ่ายภาษีเงินได้ (116,851)               (114,041)               (51,419)                 (74,536)                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,509,273             2,621,403             3,046,547             2,621,945             
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพิมขนึ) (713)                      772                       -                        -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขนึ -                        -                        (42,000)                 (94,239)                 

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        204,529                95,000                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขนึ -                        -                        (16,952)                 -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืนเพิมขนึ (1,415)                   (55,863)                 (1,415)                   (55,863)                 

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 23,013                  66,543                  23,013                  66,543                  

ซือสินทรัพยถ์าวร (20,352)                 (51,292)                 (22,114)                 (29,371)                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขนึ (1,200)                   -                        (1,200)                   -                        

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,057)                   (6,326)                   -                        (4,091)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 992                       6,215                    852                       6,786                    

เงินสดรับคืนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 57                         -                        57                         -                        

รับดอกเบียอนื ๆ 9,560                    9,181                    40,504                  46,695                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 8,885                    (30,770)                 185,274                31,460                  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ (ลดลง) (8,342)                   65,656                  (20,598)                 (14,919)                 

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขนึ -                        -                        140,000                138,000                

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        (69,000)                 (86,300)                 

เงินกูย้มืระยะยาวเพิมขนึ 261,050                321,150                -                        -                        

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                        -                        (69,000)                 (86,300)                 

เงินกูย้มืระยะยาวเพิมขนึ 261,050                321,150                -                        -                        

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (325,291)               (244,113)               -                        -                        

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (42,478)                 -                        (37,393)                 -                        

ออกหุน้กู้ -                        400,000                -                        400,000                

ไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,800,000)            (2,150,000)            (1,800,000)            (2,150,000)            

จ่ายดอกเบีย (91,133)                 (136,191)               (84,228)                 (127,081)               

จ่ายเงินปันผล (275,000)               (225,000)               (275,000)               (225,000)               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,281,194)            (1,968,498)            (2,146,219)            (2,065,300)            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของบริษัทย่อย (45,036)                 (38,936)                 -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน - สุทธิ 1,191,928             583,199                1,085,602             588,105                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 1,021,212             438,013                845,911                257,806                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินปี 2,213,140             1,021,212             1,931,513             845,911                

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

ก.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินปี

เงินสดในมือ 15,893                  24,290                  12,202                  21,032                  

บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 262,301                97,863                  39,488                  44,854                  

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 1,434,946             649,054                1,379,823             530,025                

เงินฝากประจาํระยะสันกบัธนาคาร 500,000                250,005                500,000                250,000                

รวม 2,213,140             1,021,212             1,931,513             845,911                

ข.  รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือสินทรัพยถ์าวรโดยยงัไม่จ่ายชาํระเงินแก่ผูข้าย 1,096                    122                       1,096                    122                       

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครังแรก 125,708                -                        106,181                -                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้รับโอนมาจากสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 8,069                    -                        4,638                    -                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้รับโอนมาจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 12,136                  -                        8,603                    -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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1. ข้อมูลทัวไป 
 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขนึในประเทศไทยเมือวนัที 4 สิงหาคม 2515 และทีอยูจ่ด

ทะเบียนตงัอยูที่เลขที 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย บริษทัได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2546 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั (จดทะเบียนในประเทศไทยซึงถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 42.36) 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัธุรกิจการใหเ้ช่าซือยานพาหนะและบริการอืนทีเกียวขอ้งโดยรายละเอียด

ของบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี 
 

      สดัส่วนการถือหุน้ 

      ทงัทางตรงและทางออ้ม 

    ทนุทีชาํระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  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 ์     58,013*     41,061**  86.89  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 

 

*15,250 ลา้นกีบ **10,250 ลา้นกีบ ***4 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ****200 ลา้นจ๊าด  
 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยทีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินนีไดถู้กจดัทาํขึนเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินหลกัทีใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดย

สภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง ดงันัน งบ

การเงินนีจึงมีวตัถุประสงคท์ีถูกจดัทาํขึนเพอืแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านนั 

 

ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั งบการเงินนีถูกจดัทาํขึนโดยถือเกณฑ์การบนัทึกตามราคา

ทุนเดิม 

 

เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีออก

และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2563 ทงันี การนาํมาตรฐานการบญัชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) รวมถึงการตีความมาตรฐาน

การบญัชี (TSIC) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีออกและ

ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเริมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัยกเวน้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (และฉบบัอืนๆ ทีเกียวข้อง) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 ระบุวิธีทีกิจการตอ้งใชใ้นการจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

หนีสินทางการเงิน และสัญญาทีจะซือหรือจะขายรายการทีไม่ใช่รายการทางการเงิน ทงันี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที 9 แบง่ออกเป็น 3 ส่วนดงันี 

1. การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

2. การดอ้ยค่า 

3. การบญัชีป้องกนัความเสียง 

 

ทงันี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 ส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษทัตอ้งจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินในปี 2563 ใหม่ รวมถึงต้องรับรู้การด้อยค่า

สาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงินตามแนวทางทีกล่าวไวใ้นสรุปนโยบายการ

บญัชีทีสาํคญั 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการ

เงิน นอกจากนี ไม่มีการปรับตวัเลขของขอ้มูลเปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่ในส่วนของการจัดประเภทรายการและการ

วดัมูลค่าเนืองจากกลุ่มบริษทัใช้ทางเลือกการปรับปรุงยอ้นหลังโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาใชค้รงัแรก ณ วนัทีนาํมาถือปฏิบตัิใชค้รังแรก (วนัที 1 มกราคม 2563) 

 

นอกจากนี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ผลกระทบจากการดอ้ยค่าสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของ

บญัชีลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและลูกหนีเงินใหกู้ย้มืเพิมขึนจากยอดเดิมทีเคยรายงานไวเ้ป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 4.8 

ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะบริษทัและลดลงจากยอดเดิมทีเคยรายงานไวเ้ป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 15.8 ลา้นบาท

ในงบการเงินรวม ทงันี ไม่มีการปรับตวัเลขของขอ้มูลเปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เนืองจากกลุ่มบริษทัใชท้างเลือกการ

ปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 มาใชค้รังแรก ณ วนัที

นาํมาถือปฏิบัติใช้ครังแรก (วนัที 1 มกราคม 2563) กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงผลกระทบดงักล่าวด้วยการลดยอด (งบ

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

ส่งผลใหย้อดของบญัชีทีเกียวขอ้งขา้งตน้ รวมสินทรัพยแ์ละส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัดงักล่าวลดลง (งบการเงินเฉพาะ

บริษทั) หรือเพิมขึน (งบการเงินรวม) ดว้ยจาํนวนเงินเดียวกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับ

สัญญาเช่าทุกสัญญาดว้ยมูลค่าปัจจุบนัหรือกระแสเงินสดคิดลดของจาํนวนเงินทีจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้

อตัราคิดลดทีเหมาะสมกบัสถานการณ์และกิจการ อยา่งไรก็ดี มีขอ้ยกเวน้ใหส้าํหรับสัญญาเช่าระยะสันทีมีระยะเวลาไม่

เกิน 12 เดือนหรือสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํซึงสามารถบนัทึกรายจ่ายตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายได ้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้อ้งมีการคิดค่าเสือมราคาตามวิธีเส้นตรงไปตลอดอายขุองสัญญาเช่า ดอกเบียจ่ายรอการตดับญัชี

ซึงถูกนาํไปแสดงยอดสุทธิกบัหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตดัจ่ายเป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดอายขุองสัญญาเช่า

ดว้ยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ส่วนการจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าในแต่ละงวดจะจาํแนกออกเป็นส่วนทีเป็นเงินตน้

และดอกเบีย 

 

ในฝังผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทและบนัทึกบญัชีเกียวกบัสัญญาเช่าโดยจาํแนกออกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและ

สัญญาเช่าเงินทุน (เดิมเรียกว่าสัญญาเช่าการเงิน) เช่นเดิม จึงไม่มีการเปลียนแปลงหรือผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัใน

ฝังผูใ้หเ้ช่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษทัตอ้งบนัทึกรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

(สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน) และหนีสินตามสัญญาเช่า (หนีสินไม่หมุนเวียน) สาํหรับพนืทีอาคารทีเช่าซึงมีอายุของสัญญา

เช่าคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ระหว่าง 7 เดือนถึง 10 ปี 4 เดือน โดยยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

และหนีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เพิมขึนจากทีเคย

รายงานไวป้ระมาณ 125.7 ลา้นบาทและ 106.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่วนผลกระทบทีมีต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และเฉพาะบริษทัไม่เป็นสาระสําคญั นอกจากนี บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ

บริษทั ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สาํหรับ (1) ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนอืนประมาณ 8.1 ลา้นบาทและ 

4.6 ลา้นบาท ตามลาํดบัและ (2) เงินประกนัการเช่าภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนประมาณ 12.1 ลา้นบาทและ 8.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั มาเป็นส่วนหนึงของตน้ทนุของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

ทงันี อตัราดอกเบยีเงินกูย้มืส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทกีลุ่มบริษทันาํมาใชก้ารคิดลดกระแสเงินสดอยูร่ะหว่างร้อยละ 

2.27 ถึงรอ้ยละ 2.83 ต่อปี ซึงกลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัดงักล่าว โดยใชอ้ตัราคิดลด

อตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล นอกจากนี ไม่มีการปรับตวัเลขของขอ้มูล

เปรียบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เนืองจากกลุ่มบริษทัใชท้างเลือกการปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาใชค้รงัแรก 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  ( 25.4)  ( 23.0) 

บวก ขอ้พิจารณาการใชสิ้ทธิตอ่อายสุัญญาเช่า  62.6  59.5 

หกั ดอกเบียรอการตดับญัชี  ( 11.4)  (   9.6) 

หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563  125.7  106.2 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศหลายฉบบัซึงถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวา่งปี 2563 เกียวกบัการปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่ม

บริษทัยงัไม่ไดน้าํมาเริมถือปฏิบติัในการจัดทาํงบการเงินนีและไม่มีนโยบายในการนาํมาเริมถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผล

บงัคบัใช ้ทงันี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงโดยอ้างอิงตามการปรับปรุงของกรอบแนวคิดสําหรับการ

รายงานทางการเงินไดแ้ก่ TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12, 

TFRIC 19, TFRIC 20, TFRIC 22, TSIC 32 โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน

ประกอบดว้ยคาํนิยามทีทนัสมยัของสินทรัพยแ์ละหนีสิน เกณฑ์ทีทนัสมยัในการรวมสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบ

การเงิน นอกจากนี ยงัรวมถึงหลกัการใหม่และแนวปฏิบตัิทีไดถู้กเพิมเติมเขา้ไปดงัต่อไปนี 

      การวดัมูลค่าซึงรวมถึงปัจจยัทีตอ้งพจิารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 

      การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลซึงรวมถึงเมือใดทีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายใน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

      กิจการทีเสนอรายงาน 

      เมือใดสินทรัพยแ์ละหนีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

 

กรอบแนวคิดยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากร

เชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงานทางการเงิน 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงเกียวกบัคาํนิยามของธุรกิจไดแ้ก่ TFRS 3 โดยการปรับปรุงมี

วตัถุประสงคเ์พือช่วยให้กิจการใช้ในการกาํหนดว่ารายการคา้นนัตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ 

“การซือสินทรัพย”์ หรือไม่ 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงเกียวกบัคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ TAS 1, TAS 8, 

TAS 10, TAS 34, TAS 37 โดยการปรับปรุงจะช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิงขึนของคาํนิยามของความมี

สาระสาํคญั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงเกียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิงไดแ้ก่ TFRS 7, TFRS 9 

โดยการปรับปรุงเกียวขอ้งกับการปรบัเปลียนขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสียงโดยเฉพาะเพือเป็นการ

บรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากความไม่แน่นอนทีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบีย

อา้งอิงทีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี การปรับปรุงไดก้าํหนดให้

กิจการใหข้อ้มูลเพิมเติมกบันกัลงทุนเกียวกบัความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงทีไดรั้บผลกระทบโดยตรง

จากความไม่แน่นอนใด ๆ นนั 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบืองตน้และเชือว่าเมือนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว

ขา้งตน้มาเริมถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชาไดถู้กตรวจสอบและประเมินภาษีมูลค่าเพิม

ในช่วงระยะเวลาตงัแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ซึงผลการตรวจสอบพบว่าบริษทัย่อยดงักล่าว

นาํส่งภาษีมูลค่าเพมิไม่ครบถว้นตามทีกฎหมายกาํหนดเนืองมาจากการตีความขอ้เทจ็จริงของสัญญาเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้

ทีคลาดเคลือนซึงไม่ตรงกับการตีความของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องเป็นผลให้บริษทัย่อยดังกล่าวถูกประเมิน

ภาษีมูลค่าเพิมรวมถึงเบียปรับและเงินเพิมยอ้นหลงั ทงันี จาํนวนเงินทีถูกประเมินยอ้นหลงัในแต่ละปีทีเกียวขอ้งไม่เป็น

สาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ดี เพือให้ขอ้มูลในขอ้มูลทาง

การเงินรวมของแต่ละปีสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างแท้จริงกับปีปัจจุบนั ผลกระทบสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธันวาคม 2562 จึงไดถู้กนาํไปถือเสมือนว่ามีการตีความทีไม่คลาดเคลือนและถูกนาํไปปรับกระทบ (Revise) ตวัเลขที

เกียวขอ้งในขอ้มูลทางการเงินรวมของปีก่อนทีนาํมาแสดงเปรียบเทียบซึงสรุปไดด้งันี 

 

  งบการเงินรวม (พนับาท) 

ผลกระทบทีเกียวขอ้ง  

ยอดตามทีเคย

รายงานไว ้  

รายการ 

ปรับกระทบ -  

เพมิขึน (ลดลง)  

ยอดหลงัปรับ

กระทบ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม       

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี  

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 

 

3,546,123 

 

(    15,362) 

 

3,530,761 

กาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรสินปี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

3,825,603 

 

(    38,781) 

 

3,786,822 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนีสินหมุนเวียนอืน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

86,652 

 

38,781 

 

125,433 
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  งบการเงินรวม (พนับาท) 

ผลกระทบทีเกียวขอ้ง  

ยอดตามทีเคย

รายงานไว ้  

รายการ 

ปรับกระทบ -  

เพมิขึน (ลดลง)  

ยอดหลงัปรับ

กระทบ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2562       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,861,774  23,419  1,885,193 

กาํไรสาํหรับปี  509,788  (    23,419)  486,369 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  470,852  (    23,419)  447,433 

กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่  504,480  (    23,419)  481,061 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส่วนทีเป็นของ 

บริษทัใหญ่ 

 

465,544 

 

(    23,419) 

 

442,125 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท)  1.009  (      0.047)  0.962 

 

ทงันี ภาษีมูลค่าเพิมและเบียปรับเงินเพิมทีเกียวขอ้งสาํหรับปี 2563 (มกราคมถึงพฤษภาคม) มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 

10.2 ลา้นบาท ซึงแสดงเป็นส่วนหนึงของ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนยอดคงเหลือ

ของหนีสินทีเกียวข้อง (หลังจากจ่ายชาํระแล้วบางส่วน) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ            

36.1 ล้านบาทซึงแสดงรายการเป็นส่วนหนึงของ “ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน” 

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

กลุ่มบริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 เพือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ในลกัษณะของตวัเลขทีเกียวขอ้ง 

 

เพอืความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดถู้กจดัทาํขึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนีซึงได้

ถูกนาํเสนอเพือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินภายในประเทศ 
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3. สรุปนโยบายการบญัชีทสํีาคัญ 

 

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  

 

รายการบญัชีทีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดขึนเมือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทงัทางตรงหรือ

ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันันซึงรวมถึงผลตอบแทนผนัแปรจากบริษทั

นนัเพือไดม้าซึงประโยชนจ์ากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัที

มีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปลียนตามความจาํเป็นเพือใหเ้ป็น

นโยบายเดียวกนักบับริษทั 

 

วิธีการบัญชีสาํหรับการเปลียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยภายหลังการได้มาซึงอาํนาจควบคุม 

 

การเปลียนแปลงส่วนได้เสียของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยโดยทีไม่ไดท้าํให้บริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจในการ

ควบคุม บริษทับนัทึกส่วนเปลียนแปลงดงักล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุ้น แต่หากการเปลียนแปลงมีผลทาํให้เกิด

การสูญเสียอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย มูลค่าของส่วนไดเ้สียคงเหลือทีถืออยูจ่ะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ

รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

ค่าความนิยม 

 

ตน้ทุนในการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยทีถูกซือเป็นค่าความนิยม

จากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม (ถา้มี) ค่าความนิยมถูกแสดงเป็นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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เงนิตราต่างประเทศ  

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันนั  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม

แปลงค่าเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

กิจการในต่างประเทศ 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลาที

รายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและแสดงแยก

ต่างหากเป็นองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้จนกว่าเงินลงทนุทีเป็นเงินสกุลต่างประเทศนนัจะถูกจาํหน่ายออกไป 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือและเงิน

ฝากสถาบนัการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงพร้อมทีจะเปลียนเป็นเงินสด

ในจาํนวนทีทราบได้ซึงครบกาํหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีขอ้จาํกัดในการเบิกใช้หรือติดภาระคาํ

ประกนัและมีความเสียงต่อการเปลียนแปลงมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัสาํคญั 

 

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกัดในการเบิกใช้หรือติดภาระคาํประกนัแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ลูกหนีการค้าตามสัญญาเช่าซือ ลูกหนีเงินให้กู้ ยืม ลูกหนีสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพและลูกหนีไมโคร

ไฟแนนซ์และค่าเผือการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดติทีคาดว่าจะเกดิขนึ (2563) / ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ (2562) 

 

ลูกหนีการคา้ตามสัญญาเช่าซือ ลูกหนีเงินให้กู ้ยืม ลูกหนีสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพและลูกหนีไมโคร

ไฟแนนซ์แสดงตามมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซึงถือตามราคาตามบญัชีหักดอกผลรอการตดับญัชีและค่าเผือการ

ดอ้ยค่าสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (2563) / ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (2562) กลุ่มบริษทัตงัค่าเผือการ

ดอ้ยค่าสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตามนโยบายทีกล่าวในส่วนของเครืองมือทางการเงิน ลูกหนีจะ

ถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนีสูญ 

 

ก่อนปี 2563 กลุ่มบริษัทตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระของยอดลูกหนีเช่าซือ ลูกหนีเงินให้กู้ยืม 

ลูกหนีสินเชือรายยอ่ยเพือการประกอบอาชีพและลูกหนีไมโครไฟแนนซ์ทงัจาํนวนตามรายสัญญาโดยหกัดอกผลรอการ

ตดับญัชีและมูลค่าหลกัประกนัรถยนต ์(ถา้เกียวขอ้ง) โดยมีอตัราการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดงันี 

 

ระยะเวลา 

 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 รถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1  1 

คา้งชาํระ 1 เดือน  1  1 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน  2  20 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน  20  50 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน  50  100 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน  100  100 

 

การตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีเช่าซือรถยนตค์าํนวณจากลูกหนีเช่าซือสุทธิทีคา้งชาํระไม่เกิน 6 เดือนหักมูลค่า

หลกัประกนัร้อยละ 80 ส่วนทีคา้งชาํระระหวา่ง 7-12 เดือนหกัมูลค่าหลกัประกนัร้อยละ 50 และส่วนทีคา้งชาํระมากกว่า 

12 เดือนไม่หกัมูลค่าหลกัประกนั 
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ก่อนปี 2563 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีการเพิมขอ้ตกลงขยายระยะเวลาการผ่อนชาํระโดยมีการทาํสัญญาใหม่เป็น

ลูกหนีเงินให้กูย้ืมมีนโยบายการใช้อตัราการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละทีอา้งอิงระยะเวลาคา้งชาํระเดิม

ของลูกหนีเช่าซือก่อนการขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

 

นอกจากนี ก่อนปี 2563 กลุ่มบริษัทยึดหลักความระมัดระวังจึงได้พิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (General 

allowance) เพมิเติมอีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหนีทีคงคา้งเพือให้ครอบคลุมความเสียหายจากการเรียกเก็บเงินไม่ไดที้

อาจจะเกิดขึนในอนาคต 

 

ลูกหนีการค้าอืนและค่าเผือการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (2563) / ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ 

(2562) 

 

ลูกหนีการคา้อืนแสดงในราคาทีระบุไวใ้นใบแจ้งหนีหักค่าเผือการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึน (2563) / ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (2562) (ถา้มี) 

 

กลุ่มบริษัทตงัค่าเผือการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตามนโยบายทีกล่าวในส่วนของ

เครืองมือทางการเงิน 

 

ก่อนปี 2563 กลุ่มบริษทัตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนีไม่ได้ ทงันีโดยการ

ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์สถานะปัจจุบนัของลูกหนี 

 

สินค้าทมีีไว้เพอืขาย 

 

สินคา้คงเหลือทีเป็นสินคา้ทีมีไวเ้พอืขายซึงไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์แสดงในราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) สุทธิจากค่าเผือ

การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะตาํกว่า มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณ

การราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นเพือการขายสินคา้นนัๆ 

 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้จะถูกประมาณขึนตามสภาพของสินคา้ทีเสือมสภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคงคา้งเป็น

ระยะเวลานาน (ถา้มี) 
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สินทรัพย์รอการขาย 

 

สินทรัพยร์อการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหนีคงเหลือตามบญัชีสุทธิจากค่าเผือการลดลงของมูลค่า 

 

กลุ่มบริษทัตงัค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์อการขายดงันี 

- ยอดคา้งไม่เกินหนึงปี   ร้อยละ 30 

- ยอดคา้งเกินหนึงปี   ร้อยละ 100 

 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ทีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ สินทรัพย์ทีมีไว้เพือให้เช่าและค่าเสือมราคา 

 

สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิของกิจการ 

 

ทีดินแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการด้อยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสือมราคา

สะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถา้มี) เมือมีการเลิกใช้หรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ์อกจากบญัชี กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตดั

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นัออกจากบญัชีพร้อมกบับนัทึกกาํไรหรือขาดทุนจากการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่ายในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตน้ทุนการรือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพย ์(ถา้มี) ถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเสือม

ราคา 

 

สินทรัพย์ทีเช่าภายใต้สัญญาเช่าเงินทนุ 

 

สัญญาการเช่าซึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นทีเช่านนั ๆ จดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน  ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าเงินทุนบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่าหักด้วยค่าเสือม

ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนทีจะหักจาก

หนีตามสัญญาเช่าเพอืทาํใหอ้ตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสาํหรับยอดคงเหลือของหนีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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ค่าเสือมราคา 

 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ของ

สินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสือมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมือแต่ละส่วนประกอบนันมี

สาระสาํคญั อายกุารให้ประโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (เพือใชง้านและเพือใหเ้ช่า) 20 ปี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนทีดินเช่า 10 ปี 20 ปี และตามอายสุัญญาเช่า 

เครืองตกแต่ง ติดตงั และอปุกรณ์สาํนกังาน 5 ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะใชง้านและยานพาหนะให้เช่า 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง 

 

วิธีการคิดค่าเสือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุกสินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยถ์ูกประมาณการดว้ยมูลค่าทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ

ในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์นัหากมีอายแุละสภาพทีคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนัเมือสินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทนุหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุง

ดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้มี) 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย (1) จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจาก

การวดัมูลค่าเริมแรก (2) การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆ ทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริม

มีผลหกัสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บใดๆ (3) ตน้ทนุทางตรงเริมแรกใดๆ ทีเกิดขึน (ถา้มี) และ (4) ประมาณการตน้ทุน

ทีจะเกิดขึนในการรือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า (ถา้มีและเป็นสาระสาํคญั) 

 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าทีเกียวขอ้ง

ซึงไดแ้ก่ พนืทีอาคารเช่ามีระยะเวลา 7 เดือน ถึง 10 ปี 4 เดือน 
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่า (ซึงยอดคงเหลือ ณ สินปี 2563 และ 2562 ไม่มีนยัสําคญั) แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ซึงไดแ้ก่ อายสุัญญาเช่า 

 

ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์ 

 

ค่าลิขสิทธิซอฟทแ์วร์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ

โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท สินทรัพยที์ไม่มีตวัตนทีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอน (ถ้ามี) จะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่ามีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าหรือไม่ ณ ทุกวนัทีรายงาน 

วิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอยา่งนอ้ยทีสุดทุกสินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์คาดว่าจะไดรั้บคืน (มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนทีจาํเป็นในการขาย

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นันแล้วแต่จาํนวนใดจะสูงกว่า) โดยทีการทบทวนจะพิจารณาจาก

สินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพจิารณาจากหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
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ในกรณีทีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย

การลดมูลค่าของราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และจะบนัทึก

กลับรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยถือเป็นรายไดอื้นเมือมีขอ้บ่งชีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือ

ยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางทีลดลง ทงันี การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์นัสุทธิจากค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายประหนึงว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

นนัในปีก่อนๆ 

 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีอืน 

 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนแสดงในราคาทุน 

 

หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหนีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที

ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ ณ วนันนั การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าตอ้งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าหากอตัรานนั

สามารถกาํหนดไดทุ้กเมือ แต่หากอตัรานนัไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเมือตอ้งใช้อตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพิม (อตัรา

ดอกเบียของการกูยื้มถวัเฉลียทีมีระยะเวลาใกลเ้คียงกนัและมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัสินทรัพยอ์า้งอิง) ของกลุ่มกิจการ 

ทงันี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระประกอบดว้ย (1) การจ่ายชาํระคงทีหกัลูกหนีสิงจูงใจตามสญัญาเช่า

ใดๆ (2) การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราซึงให้ใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (ถา้มี) 

(3) จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ (ถา้มี) (4) ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซือหากมี

ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือกนนั (ถา้มี) และ (5) การจ่ายชาํระค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่าหาก

ขอ้กาํหนดสญัญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า (ถา้มี) 

 

ภายหลงัจากสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่าโดย (1) การเพิมมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้น

ดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า (ถา้มี) (2) การลดมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นการชาํระการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที

จ่ายชาํระแลว้และ (3) การวดัมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบญัชีเพอืสะทอ้นการประเมินใหม่หรือการเปลียนแปลงสัญญาเช่า

ใดๆ หรือเพือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีคงทีโดยเนือหามีการปรับปรุง (ถา้มี) ทงันี ดอกเบียจากหนีสินตาม

สัญญาเช่าและการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีไม่ไดร้วมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ในกาํไรหรือขาดทุน 
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รายจ่ายค่าเช่าสาํหรับสัญญาเช่าระยะสัน (ไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล) และสัญญาเช่าสินทรัพยม์ูลค่า

ตาํบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าทีเกียวขอ้ง 

 

ดอกเบียจ่ายรอการตัดบญัชีซึงถูกนําไปแสดงยอดสุทธิกับหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตดัจ่ายเป็นตน้ทุนทาง

การเงินตลอดอายขุองสัญญาเช่าดว้ยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ส่วนการจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวดจะ

จาํแนกออกเป็นส่วนทีเป็นเงินตน้และดอกเบีย 

 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการและตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

 

ภาระผูกพนัสําหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึงไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือมีการจ่ายเงินสมทบไปยงักองทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ภาระผูกพนัสําหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซึงจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือเลิกจา้ง

คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้รับในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนักงานในอดีตและ

ปัจจุบัน ซึงผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้เป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัซึง

คาํนวณเป็นรายปีหรืออย่างน้อยทุกสามปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนีสิน

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานทีถูกรับรู้เป็นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประกอบด้วย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการในอดีต ตน้ทุนดอกเบีย ซึงแสดงเป็นรายการกําไรหรือ

ขาดทุน ส่วนกาํไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแสดงเป็นรายการกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 
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ประมาณการหนสิีน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระหนีสินเกิดขึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย

หรือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จะตอ้งถูกจ่ายไปเพอืชาํระภาระหนีสินดงักล่าว โดยภาระหนีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตาม

กาลเวลาและความเสียงทีมีตอ่หนีสิน 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิดขึนใน

สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัทีวดัมูลค่า ตลาดทีมีสภาพคล่องเป็นตลาดทีรายการสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสิน

นนัๆ เกิดขึนซึงมีความถีและปริมาณอยา่งเพียงพอเพือใหข้อ้มูลราคาอยา่งต่อเนือง ผูร่้วมตลาดไดแ้ก่ ผูซื้อและผูข้ายใน

ตลาดหลกัหรือตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุดสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนัๆ โดยผูร่้วมตลาดตอ้งมีความเป็นอิสระจาก

กนั มีความรอบรู้และความเขา้ใจอยา่งสมเหตุสมผล สามารถทีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนัๆ และ

เตม็ใจทีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนัๆ 

 

เพอืให้การวดัมูลค่ายติุธรรมและเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงินมีความสมาํเสมอและสามารถเปรียบเทียบได ้จึง

มีการกาํหนดลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมิน

มูลค่าเพอืวดัมูลค่ายติุธรรม ทงันี ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมให้ลาํดบัความสาํคญัสูงสุดกบัราคาเสนอซือขายทีไม่ตอ้ง

ปรับปรุงในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั (“ขอ้มูลระดบั 1”) รองลงมาคือขอ้มูลอืนที

สามารถสังเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 2”) และตาํสุดคือขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 3”) 

 

ขอ้มูลระดบั 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือขายทีไม่ตอ้งปรับปรุงในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่ง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัทีวดัมูลค่า 

 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดับ 1 ทีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ

โดยออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนัๆ 

  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดซึ้งนาํมาใชก้บัสินทรัพยห์รือหนีสินนนัๆ 
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เครืองมือทางการเงนิ 

 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพยท์างการเงินถูกรับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินที

ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจดัประเภทและวดัมูลค่าโดยอา้งอิงตาม

โมเดลธุรกิจทีใช้ในการจดัการสินทรัพยแ์ละตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยโ์ดยแบ่งออกเป็น

สามวิธีคือ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

เมือมีการเปลียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ตอ้งมีการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการ

เงินใหม่ในส่วนทีไดรั้บผลกระทบ 

 

หนีสินทางการเงินถูกรับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักต้นทุนการทาํรายการ หนีสินทางการเงินจดัประเภทและวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายยกเวน้หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (โดยหนีสิน

ดงักล่าวรวมถึงหนีสินตราสารอนุพนัธ์) และไม่สามารถจดัประเภทรายการหนีสินทางการเงินใหมไ่ด ้

 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพยที์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินฝากกบัสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนๆ 

 เงินให้กูย้มื 

 เงินทดรองจ่ายและเงินมดัจาํหรือเงินประกนัทีสามารถขอคืนได ้

สินทรัพยที์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน - ไม่มี 

สินทรัพยที์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - ไม่มี 

หนีสินทีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

 หนีสินตามสญัญาเช่า เงินกูย้มือืนๆ และหุน้กู ้

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนๆ 

 เงินทดรองรับและเงินมดัจาํรบัหรือเงินประกนัรับทีมีภาระผกูพนัของการจ่ายชาํระ 

หนีสินทีจดัประเภทรายการและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ - ไม่มี 
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การด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ซึงเดิมก่อนปี 2563 บางรายการในงบการเงินหมายถึง หนีสงสัยจะสูญ) สาํหรับผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (Expected credit loss) ของสินทรัพยท์างการเงินใหรั้บรู้เป็นขนัตามวิธีการทวัไป (General 

approach) ดงันี 

 

 ขนัที 1 (performing) กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน ดอกเบียรับ (ถา้มี) คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขนัตน้โดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดขึน 

 ขนัที 2 (under-performing) เมือความเสียงดา้นเครดิตเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัและไม่ไดพิ้จารณาวา่อยูใ่นระดบัตาํ 

กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุในกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบียรับ (ถ้ามี) 

คาํนวณเช่นเดียวกบัขนัที 1 

 ขนัที 3 (credit-impaired) เมือความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิมขึนจนถึงจุดทีพิจารณาไดว้่าเกิด

การดอ้ยค่าดา้นเครดิตขึน กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายใุนกาํไรหรือขาดทุน 

ดอกเบียรับ (ถา้มี) คาํนวณจากราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชมู้ลค่าตามบญัชีขนัตน้ปรับลดดว้ยค่าเผือผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

 

สําหรับลูกหนีการคา้ สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญา และลูกหนีตามสัญญาเช่าหรือลูกหนีอืนๆ ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน 

กิจการสามารถใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีถูกพิจารณาตามทีกล่าวถึงขา้งต้น ทงันี ในการพิจารณาและวดัมูลค่าผลขาดทุนด้าน

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับทงัวิธีการทวัไปและวิธีการอย่างง่าย ตอ้งนาํข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต 

(Historical credit loss) มาประกอบกนักบัขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่วน

ของสินทรัพยน์นัและปัจจยัสาํคญัๆ ของสภาพแวดลอ้มเชิงเศรษฐกิจ กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการทวัไปสาํหรับสินทรัพยก์ลุ่ม

ดงักล่าว 

 

ในส่วนของลูกหนีและเงินใหกู้ย้มืต่าง ๆ กลุ่มบริษทัจดักลุ่มประชากรโดยให้ความสาํคญัไปทีขอ้มูลยอดคงคา้งตามอายุ

หนี (Aging balance information) โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัสาํหรับ Historical credit loss สาํหรับแต่ละช่วงอายุ

หนีทีคงคา้งเป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี เพือนํามาสร้างโมเดลธุรกิจและกาํหนดค่าตวัแปรต่าง ๆ ทีเฉพาะเจาะจง

สาํหรับกลุ่มบริษทัซึงบริษทัดาํเนินการร่วมกนักบับริษทัทีปรึกษาอิสระจากภายนอก  
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การบญัชีป้องกันความเสียง 

 

การบญัชีป้องกนัความเสียงมีวตัถุประสงคเ์พือแสดงผลกระทบในงบการเงินซึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเสียงที

ใช้เครืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดทีเกิดขึนจากความเสียงนนัๆ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน

หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน โดยความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงและวิธีการทางบญัชีทีเกียวขอ้งแบ่งออกเป็น 

3 ประเภทไดแ้ก่ การป้องกนัความเสียงในมูลค่ายติุธรรม การป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด และการป้องกนัความ

เสียงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ 

 

ตราสารอนุพนัธ์เป็นเครืองมือทางการเงินทีถูกนาํมาใชเ้พอืจดัการความเสียงในมูลค่ายตุิธรรมทีเกิดจากการเปลียนแปลง

อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน ตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้วตัถุประสงคไ์วเ้พือการคา้ 

อยา่งไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ทีไม่เขา้เงือนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเครืองมือป้องกนัความเสียงถือเป็นรายการเพอืคา้ ตรา

สารอนุพนัธ์ถูกรับรู้เริมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม หลงัจากนนัจะมีการวดัมูลค่ายตุิธรรมใหม่ กาํไรหรือขาดทุนจากการวดั

มูลค่ายตุิธรรมใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   ทงันี ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ใดๆ  

 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ไดแ้ก่ ราคาตลาดของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินซึงถือเป็น

ขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายตุิธรรมโดยราคาดงักล่าวแสดงมูลค่าปัจจุบนัของเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสาร

อนุพนัธ์ทีใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยวิธีราคาตลาดโดยข้อมูลหลักทีใช้ในการประเมินได้แก่ ข้อมูลอัตรา

แลกเปลียนในทอ้งตลาดทีปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัตราสารทีออกซึงคาํนวณโดยธนาคารทีเป็นคู่สัญญา 

 

การรับรู้รายได้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้มือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการคา้นัน

และสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนทีเกียวขอ้งไดอ้ยา่งน่าเชือถือ โดยมีการพิจารณาถึงลกัษณะ จาํนวน

เงิน จงัหวะเวลาและความไม่แน่นอนของรายไดร้วมถึงกระแสเงินสดจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

 

รายไดด้อกผลจากลูกหนีตามสัญญาเช่าซือเป็นดอกผลทียงัไม่ถือเป็นรายไดใ้นทนัทีแต่จะทยอยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง

เป็นรายไดอ้ยา่งเป็นระบบตามจาํนวนงวดการผ่อนชาํระโดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง การบนัทึกรายไดจ้ากการผ่อน

ชาํระแต่ละงวดใชต้ามเกณฑ์คงคา้ง (บนัทึกในวนัทีครบกาํหนดชาํระค่างวดโดยไม่คาํนึงวา่จะเก็บเงินไดห้รือไม่)  
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รายได้ดอกผลจากลูกหนีเงินให้กูย้มื ลูกหนีสินเชือเพอืการประกอบอาชีพและลูกหนีไมโครไฟแนนซ์เป็นดอกผลทียงั

ไม่ถือเป็นรายไดใ้นทนัทีแต่จะทยอยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงเป็นรายไดต้ามสัดส่วนของระยะเวลาโดยวิธีอตัราดอกเบีย

ทีแทจ้ริง 

 

รายได้จากการขายรับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึงเมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคัญของ

ความเป็นเจา้ของและการควบคุมในสินคา้ทีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซื้อแลว้ และจะยงัไม่รับรู้เป็นรายไดห้ากฝ่ายบริหาร

ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแล้วนันหรือมีความไม่แน่นอนทีมีนัยสําคญัในการได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจจากการขายสินคา้นนั หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนทีเกิดขึนไดอ้ย่างน่าเชือถือ หรือมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 

รายไดค้่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึงในวนัทีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซึงตามปกติในกรณีเงินปันผลทีจะ

ไดรั้บจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัทีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

 

รายได้ดอกเบียรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึงจากยอดเงินต้นทีคงเหลือตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนทีแทจ้ริงหากมีนยัสาํคญั   

 

รายไดด้งัต่อไปนีมีการพจิารณาถึงความเสียงและความไม่แน่นอนทีสูงจึงรับรู้เมือไดรั้บชาํระเงิน ไดแ้ก่ หนีสูญรับคืนที

เป็นเงินสด รายไดค่้าติดตาม รายไดค้่าปรับชาํระเงินล่าชา้ 

 

รายไดอื้นๆ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าใชจ่้ายอืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ภาษเีงินได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีซึงกลุ่มบริษทัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีทีตอ้งชาํระหรือสามารถขอคืนไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางภาษี

สาํหรับปีโดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใช ้ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีทีคา้งชาํระในงวด

ก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชวัคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

และจาํนวนทีใชเ้พอืความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชวัคราวต่อไปนีไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยม

ซึงไม่สามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีและการรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินในครงัแรกซึงไม่กระทบต่อทงักาํไรทางบญัชีหรือ

กาํไรทางภาษี หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในระยะเวลาอนัใกล ้จาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพิจารณา

จากการเคลือนไหวทีเกิดขึนจริงของสินทรัพย์และหนีสินตามบัญชีด้วยอัตราภาษีสําหรับงวดทีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดทีคาดว่าจะจ่ายชาํระหนีสินภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีทีมีการ

ประกาศใช ้ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากการบนัทึกรับรู้สินทรัพยด์งักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

การใช้ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใช้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหนีสิน เพอืประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่า

ของสินทรัพย ์ หนีสิน ตลอดจนหนีสินทีอาจเกิดขึน  ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเมือเกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างไป

จากทีไดป้ระมาณการไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะได้รับการทบทวนอยา่งสมาํเสมอ การปรับประมาณการ

จะบนัทึกในงวดบญัชีทีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนันๆ  

และจะบนัทึกในงวดทีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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ทงันี ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีสาํคญัทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนีซึงอาจมีความไม่แน่นอนทีสาํคญัมาเกียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ 

 ค่าเผอืการดอ้ยค่า (2563) และค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (2562) ของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

 ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้ทีมีไวเ้พอืขายและสินทรัพยร์อการขาย 

 อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สินทรัพยที์มีไวเ้พือให้เช่า

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ขอ้พจิารณาการใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าและอตัราคิดลดของหนีสินตามสญัญาเช่า 

 สมมติฐานทใีชใ้นการคาํนวณประมาณการหนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

 งวดบญัชีทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและจาํนวนเงินของผลประโยชน์ที

คาดวา่จะไดรั้บจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี 

 มูลค่ายติุธรรมและการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงินและเครืองมือทางการเงิน

อืนๆ 

 
ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั

ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากเรืองดังกล่าวอย่างต่อเนืองมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี สถานการณ์ 

COVID-19 นนัมีความไม่แน่นอนสูงและอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในการดาํเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทัรวมถึงการประมาณการและใช้ดุลยพินิจเพือประเมินมูลค่าของสินทรัพย ์หนีสินหรือประมาณการ

หนีสิน และหนีสินทีอาจเกิดขึนในงบการเงินซึงอาจเปลียนแปลงไปไดต้ามการประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในแต่

ละช่วงเวลาของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

 

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วง

นาํหนกัทีออกในระหวา่งปี 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเกยีวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม

บริษทัทงัทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ

บริษทั 

 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับคุคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นดงันี 

 

ชือบริษทั / บุคคล  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัทเีกยีวข้องกนั     

บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั  บริษทัผูล้งทนุ  ผูถื้อหุ้นใหญ่และมีผูถื้อหุน้ 

และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซือรถจกัรยานยนตแ์ละ

ใหบ้ริการทีเกียวขอ้งซึงรวมถึงการ

ปรับสภาพรถ 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซือรถยนตแ์ละ

รถจกัรยานยนต ์

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั  ใหสิ้นเชือรายยอ่ยเพือการประกอบ

อาชีพ (Nano Finance) 

 บริษทัยอ่ย 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. (ประเทศลาว)  ใหเ้ช่าซือรถจกัรยานยนต ์  บริษทัยอ่ยผา่นการถือหุน้ทงั

ทางตรงและทางออ้ม 

Suosdey Finance PLC. (ประเทศกมัพชูา)  ใหเ้ช่าซือรถจกัรยานยนต ์  บริษทัยอ่ย 

Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., 

Ltd. (ประเทศพม่า) 

 ไมโครไฟแนนซ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส. พ.ี อินเตอร์แนชนัแนล จาํกดั  ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการที

เกียวขอ้ง 

 ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  บริษทัผูล้งทนุ  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จาํกดั  ขายรถยนต ์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการที

เกียวขอ้ง 

 ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั นภสั จาํกดั  ขนส่งรถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั  ขายอะไหล่รถจกัรยานยนต์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
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ชือบริษทั / บุคคล  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัทเีกยีวข้องกนั     

บริษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท ์จาํกดั 

 

 ขายเครืองคอมพิวเตอร์และ

ใหบ้ริการเกียวกบัโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

 

บริษทั สยามบริวเวอรี จาํกดั 

 

 ผลิตเบียร์จาํหน่ายในประเทศ  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

 

บุคคลทีเกยีวข้องกนั     

คุณปฤณ พรประภา  -  เครือญาติของกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหารทีสาํคญั  -  บุ ค ค ล ที มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบในการวางแผน สังการ

และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ

บริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ทงันี รวมถึงกรรมการของบริษัท 

(ไม่ว่าจะทาํหนา้ทีในระดบับริหาร

หรือไม่ก็ตาม) 
 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงัตอ่ไปนี 

 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซือ  ราคาตลาด 

รายไดค้่าบริหารจดัการ  ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าส่งเสริมการขาย  ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าเช่า  ราคาตามสญัญา 

ดอกเบียรับ  MOR - 3% สาํหรับในประเทศและร้อยละ 6 และ 9 ต่อปีสาํหรับต่างประเทศ 

รายไดอื้น  ราคาทุน 

ค่าเช่าและคา่บริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอืน  ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการ  ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

 

 39 

 

 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

ดอกเบียจ่าย  MOR - 3% สาํหรับในประเทศและร้อยละ 6 ต่อปีสาํหรับต่างประเทศ 

ดอกเบียจ่ายภายใตห้นีสินตามสัญญาเช่า  ร้อยละ 2.59 และ 2.83 ต่อปี 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารทีสาํคญั  จาํนวนเงินตามทีตกลงร่วมกนั 

ซือยานพาหนะเพือใหเ้ช่าซือ  ราคาตลาด 

ซือยานพาหนะเพือใชง้าน  ราคาตลาด 

ซืออปุกรณ์สาํนกังาน  ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

ซือระบบโปรแกรม   ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

ขายอปุกรณ์สาํนกังาน  ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

ขายสินทรัพยร์อการขาย (รถยดึ)  ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 

 

รายการบญัชีทีมีสาระสาํคญัทีเกิดขึนกบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดงันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซือ        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 97  -  -  - 

รายได้ค่าบริหารจัดการ        

บริษทัยอ่ย -  -  31,878  15,053 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 126  344  -  - 

รายได้ค่าเช่า        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 432  72  -  - 

ดอกเบยีรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  30,773  32,542 

รายได้อืน        

บริษทัยอ่ย -  -  19  58 

        

        



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าเช่าและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  864  864 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 13,447  33,651  13,447  33,651 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั -  900  -  900 

รวม 13,447  34,551  14,311  35,415 

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 18,557  -  18,557  - 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 1,683  -  1,683  - 

รวม 20,240  -  20,240  - 

ดอกเบยีจ่ายภายใต้หนีสินตามสัญญาเช่า        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2,626  -  2,626  - 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 182  -  182  - 

รวม 2,808  -  2,808  - 

ค่าบริหารงาน        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 8,100  10,200  6,660  8,400 

ค่าสาธารณูปโภค        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3,170  3,585  3,170  3,585 

ค่าเครืองเขยีนแบบพมิพ์        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6,005  9,759  5,943  9,638 

ค่าใช้จ่ายอืน        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 8,744  14,150  7,055  11,503 

ค่าบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  128,808  135,828 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 25,801  26,707  24,556  25,242 

รวม 25,801  26,707  153,364  161,070 

        

        

        



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบยีจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  17,405  19,630 

กรรมการ 2,569  2,685  -  - 

รวม 2,569  2,685  17,405  19,630 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทสํีาคญั        

ผลประโยชน์ระยะสนั 33,157  41,314  33,157  41,314 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 986  2,060  986  2,060 

รวม 34,143  43,374  34,143  43,374 

ซือยานพาหนะเพือให้เช่าซือ        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 67,433  133,862  -  - 

ซือยานพาหนะเพือใช้งาน        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  3,047  -  3,047 

ซืออุปกรณ์สํานักงาน        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 819  3,133  819  3,133 

ซือระบบโปรแกรม        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 770  4,091  -  4,091 

ขายอปุกรณ์สํานกังาน         

บริษทัยอ่ย -  -  385  571 

ขายสินทรัพย์รอการขาย (รถยดึ)        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 467  579  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ยอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ - สุทธ ิ        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 1,481  -  -  - 

ลูกหนีและเงนิให้กู้ ยืมระยะสัน        

ดอกเบยีค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  305  761 

เงนิทดรองจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  4,988  5,349 

เงนิให้กู้ ยืมระยะสัน        

บริษทัยอ่ย (ดอกเบียร้อยละ 2.875 ถึงร้อยละ 

3.875 ร้อยละ 6 และร้อยละ 9 ต่อปีในปี 2563 

และรอ้ยละ 3.875 ร้อยละ 4.125 ร้อยละ 6 

และรอ้ยละ 9 ต่อปีในปี 2562) -  -  449,420  611,949 

รวม -  -  454,713  618,059 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 62,628  -  62,628  - 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 4,209  -  4,209  - 

รวม 66,837  -  66,837  - 

เจ้าหนีและเงนิกู้ยืมระยะสัน        

ดอกเบยีค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  1,428  1,694 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  11,261  12,245 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 1,117  2,368  835  2,072 

รวม 1,117  2,368  12,096  14,317 

        

        



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

เจ้าหนีซือทรัพย์สิน        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 273  -  273  - 

เงนิกู้ยืมระยะสัน        

บริษทัยอ่ย (ดอกเบียร้อยละ 2.875 ถึงร้อยละ 

3.875 ต่อปีในปี 2563 และร้อยละ 3.875 และ

ร้อยละ 4.125 ต่อปีในปี 2562) -  -  590,190  519,190 

กรรมการ (ดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี) 36,000  45,960         -             -     

รวม 36,000  45,960  590,190  519,190 

รวม 37,390  48,328  603,987  535,201 

หนสิีนตามสัญญาเช่า - สุทธิ        

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 41,401  -  41,401  - 

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 2,700  -  2,700  - 

รวม 44,101  -  44,101  - 

 

เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีรายการเคลือนไหวในระหว่างปีดงันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562  เพมิขึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากบคุคล 

ทีเกยีวข้องกนั 

       

กรรมการ 45,960         -       9,960  36,000 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562  เพมิขึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 

เงนิให้กู้ ยืมระยะสันแก่บริษทัย่อย        

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

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 184,529         -       40,529  144,000 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 243,000  42,000  164,000  121,000 

Mingalaba Thitikorn 

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

รวม 611,949  42,000  204,529  449,420 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากบริษทัย่อย        

บริษทั ซี.ว.ีเอ จาํกดั 519,190  140,000  69,000  590,190 

 

บริษทัเป็นผูค้าํประกัน (1) วงเงินสินเชือประเภทเงินกู ้ยืมระยะสันจากธนาคารในประเทศสองแห่งของ Suosdey 

Finance PLC. จาํนวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีการเบิกเงินกูย้ืมดังกล่าวแลว้ประมาณ 

3.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และวงเงินสินเชือประเภทเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสามแห่งในประเทศกมัพชูาของ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวรวมจาํนวน 34.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีการเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าว

แลว้ประมาณ 25.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ (2) วงเงินสินเชือประเภทเงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคารในประเทศ

แห่งหนึงของ Sabaidee Leasing Co., Ltd. จาํนวน 17,000 ลา้นกีบ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

มีการเบิกเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวน) และวงเงินสินเชือประเภทเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึงในประเทศ

ลาวของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 8,000 ลา้นกีบ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีการเบิกเงิน

กูย้มืดงักล่าวแลว้จาํนวน 1,600 ลา้นกีบ) ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคาํประกนัวงเงินสินเชือระหว่าง

กนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 15,893  24,290  12,202  21,032 

บญัชีกระแสรายวนั (ไม่มีดอกเบีย) 262,301  97,863  39,488  44,854 

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 

(อตัราดอกเบยีร้อยละ 0.05 

ต่อปีถึงร้อยละ 0.625 ต่อปีในปี 

2563 และ 2562) 1,434,946  649,054  1,379,823  530,025 

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 

(อตัราดอกเบยีร้อยละ 0.40 

ต่อปีถึงร้อยละ 1.5 ต่อปีในปี 2563 

และ 2562) 500,000  250,005  500,000  250,000 

รวม 2,213,140  1,021,212  1,931,513  845,911 

 

6. ลูกหนตีามสัญญาเช่าซือ ลูกหนเีงนิให้กู้ยืม ลูกหนีสินเชือเพือการประกอบอาชีพ และลูกหนไีมโครไฟแนนซ์ - สุทธ ิ

 

 

 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 6,294,782  4,077,800  2,216,982  10,579,309  6,352,575  4,226,734 

ดอกผลคา้งรับ 68,363  68,363  -  111,049  111,049  - 

หกั ดอกผลเช่าซือรอการตดับญัชี (  1,575,736)  (  1,135,299)  (   440,437)  (  2,865,325)  (2,014,895)  (   850,430) 

สุทธิ 4,787,409  3,010,864  1,776,545  7,825,033  4,448,729  3,376,304 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึน (     518,821)  (     365,539)  (   153,282)  (    574,417)  (   358,849)  (   215,568) 

สุทธิ 4,268,588  2,645,325  1,623,263  7,250,616  4,089,880  3,160,736 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (ซึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี) แยกตาม

ประเภทการจดัลาํดบัขนัตามทีกล่าวในสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัไดด้งันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ลูกหนีทีไม่มีการเพมิขนึอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียง 

ดา้นเครดิต (Performing) 3,592,232 

 

2,351,934 

ลูกหนีทีมีการเพมิขนึอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียง 

ดา้นเครดิต (Under-performing) 758,239 

 

694,741 

ลูกหนีทีมีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต (Credit-impaired) 436,938  353,839 

รวม 4,787,409  3,400,514 

หกั คา่เผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ทีคาดวา่จะเกิดขึน (    518,821) 

 

(   458,723) 

สุทธิ 4,268,588  2,941,791 

 

 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2563  2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 4,543,392  2,923,163  1,620,229  8,411,018  4,959,355  3,451,663 

ดอกผลคา้งรับ 48,792  48,792  -  93,989  93,989  - 

หกั ดอกผลเช่าซือรอการตดับญัชี (  1,191,670)  (    837,735)  (    353,935)  ( 2,369,101)  ( 1,636,978)  (    732,123) 

สุทธิ 3,400,514  2,134,220  1,266,294  6,135,906  3,416,366  2,719,540 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึน (    458,723)  (    320,604)  (    138,119) 

 

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

สุทธิ 2,941,791  1,813,616  1,128,175  5,628,923  3,109,502  2,519,421 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (ซึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี) แยกตามอายุ

หนีทีคา้งชาํระของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทงัจาํนวนตามรายสัญญาไดด้งันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,904,188  3,551,142 

คา้งชาํระ 1 เดือน 1,238,782  1,033,143 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 1,319,063  1,250,975 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 330,801  298,361 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 30,922  1,583 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 1,277  702 

รวม 7,825,033  6,135,906 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ทีคาดวา่จะเกิดขึน (    574,417) 

 

(   506,983) 

สุทธิ 7,250,616  5,628,923 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการตงัค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ

และลูกหนีเงินให้กู้ยืม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ตามแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง 

เครืองมือทางการเงิน ตามทีกล่าวในสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั ทงันี แนวทางดงักล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบติัทาง

บญัชีเกียวกับการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ทีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับตลาด

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนดร่วมกบัสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในปี 2547 เนืองจากกลุ่มบริษทัสามารถบงัคบัเอาหลกัประกนัซึงได้แก่ รถจกัรยานยนต์และรถยนต์คืนจากลูกหนีได้

บางส่วน ณ วนัที  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าเผือการดอ้ยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

ประมาณร้อยละ 10.84 (ร้อยละ 13.49 สาํหรับเฉพาะบริษทั) ของยอดรวมลูกหนีตามสัญญาเช่าซือก่อนหักค่าเผือการ

ด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนและร้อยละ 12.51 (ร้อยละ 13.19 สําหรับเฉพาะบริษัท) 

ของยอดรวมลูกหนีเงินใหกู้ย้มืก่อนหกัค่าเผอืการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม 347,098  281,313  65,785  331,980  251,854  80,126 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     6,823)  (     5,036)  (    1,787)  (     9,932)  (     7,907)  (    2,025) 

สุทธิ 340,275  276,277  63,998  322,048  243,947  78,101 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน (   42,561)  (   38,669)  (    3,892)  ( 135,081)  ( 103,045)  (  32,036) 

สุทธิ 297,714  237,608  60,106  186,967  140,902  46,065 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2563  2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม 323,672  270,820  52,852  310,797  242,564  68,233 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     3,169)  (      3,074)  (        95)  (     6,370)  (      6,013)  (      357) 

สุทธิ 320,503  267,746  52,757  304,427  236,551  67,876 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน (   42,259)  (    38,401)  (   3,858)  ( 134,920)  (  102,938)  ( 31,982) 

สุทธิ 278,244  229,345  48,899  169,507  133,613  35,894 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีเงินให้กูย้ืมแยกตามประเภทการจดัลาํดับขนัตามทีกล่าวในสรุปนโยบายการบญัชีที

สาํคญัไดด้ังนี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ลูกหนีทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียง 

ดา้นเครดิต (Performing) 251,130 

 

233,330 

ลูกหนีทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียง 

ดา้นเครดิต (Under-performing) 51,303 

 

50,213 

ลูกหนีทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Credit-impaired) 37,842  36,960 

รวม 340,275  320,503 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ทีคาดวา่จะเกิดขึน (      42,561) 

 

(     42,259) 

สุทธิ 297,714  278,244 

 

วนัที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนีเงินให้กูยื้มแยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระของลูกหนีตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืมทงัจาํนวนตาม

รายสัญญาไดด้งันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 244,459  230,313 

คา้งชาํระ 1 เดือน 38,475  36,296 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 35,487  35,016 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 3,082  2,701 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 535  92 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 10  9 

รวม 322,048  304,427 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ทีคาดวา่จะเกิดขึน (   135,081) 

 

(    134,920) 

สุทธิ 186,967  169,507 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ลูกหนีเงินให้กูย้ืมตามทีแสดงขา้งตน้เป็นลูกหนีทีอยูภ่ายใตส้ัญญาเงินให้กูยื้มทีมีระยะเวลาการกูย้ืมระหว่าง 1-5 ปีซึง

ครบกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนด้วยจาํนวนเงินเดือนละเท่าๆ กนั ทงันี ลูกหนีดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะของสัญญาทีมี

ความเกียวโยงและต่อเนืองกนักบัลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

 

ทงันี ค่าเผอืการดอ้ยค่าสาํหรบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของลูกหนีเงินให้กูย้ืม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

ลดลงอยา่งมากจากปี 2562 เนืองจากในปี 2562 บริษทัไดโ้อนลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีขอ้ตกลงขยายระยะเวลาการ

ผ่อนชาํระโดยมีการทาํสัญญากูยื้มใหม่เป็นลูกหนีเงินให้กูยื้มจาํนวนเงินรวมประมาณ 147.0 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคง

ตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยอาศยัประมาณการของฝ่ายบริหารในอตัราร้อยละ 50 ของยอดหนีคงคา้งชาํระเดิมของ

ลูกหนีเช่าซือ โดยในปี 2563 ลูกหนีกลับมามีประวติัการชาํระเงินทีค่อนขา้งเป็นปกติจึงทาํให้สถานะของลูกหนีดีขึน

กว่าเดิมและส่งผลทีดีขึนต่อการพิจารณาและวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตามแนวทางของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน ตามทีกล่าวในสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกหนี Nano Finance งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม 30,983  21,058  9,925  680  680  - 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (   6,854)  (   5,580)  (   1,274)  (      53)  (      53)  - 

สุทธิ 24,129  15,478  8,651  627  627  - 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า

สาํหรับผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (      270)  (      183)  (        87)  (      61)  (      61)  - 

สุทธิ 23,859  15,295  8,564  566  566  - 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

 

 51 

 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหนี Nano Finance แยกตามประเภทการจดัลาํดบัขนัตามทีกล่าวในสรุปนโยบายการบญัชี

ทีสาํคญัไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

ลูกหนีทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต  

(Performing) 24,076 

ลูกหนีทีมีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต 

 (Under-performing) 15 

ลูกหนีทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Credit-impaired) 38 

รวม 24,129 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (      270) 

สุทธิ 23,859 

 

วนัที 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี Nano Finance แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระของลูกหนีตามสัญญาเงินให้กูยื้มทงัจาํนวน

ตามรายสัญญาไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 343 

คา้งชาํระ 1 เดือน 63 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 198 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน                     23 

รวม 627 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (         61) 

สุทธิ 566 

 

ลูกหนีตามทีแสดงขา้งตน้เป็นลูกหนีทีอยูภ่ายใตส้ัญญาเงินใหกู้ย้มืทีมีระยะเวลาการกูยื้มระหวา่ง 1 - 3 ปี 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีไมโครไฟแนนซ์แยกตามประเภทการจดัลาํดบัขนัตามทีกล่าวในสรุปนโยบายการ

บญัชีทีสาํคญัไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

ลูกหนีทไีม่มีการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต (Performing) 974 

ลูกหนีทมีีการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต (Under-performing) 196 

รวม 1,170 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (      48) 

สุทธิ 1,122 

 

วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหนีไมโครไฟแนนซ์แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระของลูกหนีตามสัญญาเงินใหกู้ยื้มทงัจาํนวน

ตามรายสัญญาไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 450 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (          9) 

สุทธิ 441 

 

ลูกหนีตามทีแสดงขา้งตน้เป็นลูกหนีทีอยูภ่ายใตส้ัญญาเงินใหกู้ย้มืทีมีระยะเวลาการกูยื้มไม่เกินหนึงปี 

 

ลูกหนีไมโครไฟแนนซ์ งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

   ส่วนทีครบ      ส่วนทีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหนึงปี  ระยะยาว 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม 1,319  1,319  -  514  514  - 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     149)  (     149)  -  (      64)  (      64)  - 

สุทธิ 1,170  1,170  -  450  450  - 

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่า

สาํหรับผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (       48)  (       48)  -  (        9)  (        9)  - 

สุทธิ 1,122  1,122  -  441  441  - 
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ในระหว่างปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย ลาวและกมัพูชาซึงดาํเนินธุรกิจให้สินเชือแก่ลูกคา้รายยอ่ยได้

ออกและดาํเนินมาตรการต่างๆ ตามเจตจาํนงของภาครัฐของแต่ละประเทศเพือบรรเทาผลกระทบทีมีต่อลูกหนีจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยให้ความช่วยเหลือและผ่อนปรนเกียวกบัการจ่ายชาํระเงินต้นและ

ดอกเบียทีเกียวขอ้งใหแ้ก่ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ ลูกหนีเงินให้กูย้มืและลูกหนีสินเชือรายยอ่ยเพอืการประกอบอาชีพ 

(nano finance) บางส่วนทีมีสถานะหนีคงคา้งอยูใ่นกรอบของนโยบายทีบริษัทและบริษทัย่อยได้กาํหนดไว ้ทงันี 

มาตรการดงักล่าวขา้งตน้ไดแ้ก่ การหยดุพกัชาํระค่างวด (เงินตน้และดอกเบีย) เป็นระยะเวลาสามเดือน การลดยอดผ่อน

ชาํระค่างวดลงใหอ้ยูใ่นระดบัขนัตาํทีกาํหนด และการให้ส่วนลดพิเศษเพิมเติมจากอตัราปกติสาํหรับลูกหนีทีตอ้งการ

ปิดยอดคงคา้งของบญัชีก่อนกาํหนด เป็นตน้ 

 

7. ลูกหนีการค้าอืน 

 

ยอดลูกหนีการคา้อืนแยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 25,865  55,468  25,163  54,558 

  

8. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงคา้งไม่เกินหนึงปี 81,379  247,954  80,891  247,954 

ยอดคงคา้งเกินหนึงปี 4,479  8,041  4,479  8,041 

รวม 85,858  255,995  85,370  255,995 

หกั ค่าเผือการลดมูลค่า (  28,892)  (  82,427)  (  28,746)  (  82,427) 

สุทธิ 56,966  173,568  56,624  173,568 
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9. เงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิทีมีภาระคาํประกัน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศสองแห่งไดน้าํเงินฝากประจาํกบัธนาคารในประเทศเเห่ง

หนึงจาํนวนเงินรวม 25 ลา้นบาทไปวางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารดงักล่าว เงินฝากดงักล่าว

มีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.25 ต่อปีถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศสองแห่งไดฝ้ากเงินจาํนวนรวมประมาณ 9.3 ลา้นบาท 

และ 8.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวก้บัธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพือเป็นหลกัประกนัสาํหรับการลงทุนจัดตงับริษทั

และดาํเนินธุรกิจในประเทศนนัๆ เงินฝากดงักล่าวมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.25 ต่อปีถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี 

 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซึงบนัทกึโดยวธิรีาคาทุน 

 

*ร้อยละของการถือหุ้นทงัทางตรงและทางออ้มรวมกันผ่านบริษทัย่อยอีกสองแห่ง (ซึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

เท่ากบัร้อยละ 86.89 ในปี 2563 และร้อยละ 80.50 ในปี 2562 

 

ในทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณ

ในการเพมิทุนจดทะเบียนของ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. อีก 5,000 ลา้นกีบ ซึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการเพิมทุน

และจดทะเบียนการเพิมทุนแลว้เมือวนัที 27 ตุลาคม 2563 โดยการเพิมทุนครังนีเป็นการลงทุนโดยบริษทัทงัหมดจึงทาํ

ใหส้ัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพมิขึนจากร้อยละ 80.50 เป็นร้อยละ 86.89 

 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนทีชาํระแลว้ (พนับาท)  ร้อยละของการถือหุน้ทางตรง  ราคาทนุของเงินลงทุน (พนับาท) 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทั ซี.วี.เอ. จาํกดั 50,000  50,000  99.99  99.99  49,993  49,993 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 40,000  40,000  99.99  99.99      43,993      43,993 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั  50,000  50,000  99.99  99.99  49,997  49,997 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 

(ประเทศลาว) 

 

58,013 

  

41,061 

  

       73.77* 

  

       60.98* 

  

42,001  

 

25,049 

Suosdey Finance PLC. 

(ประเทศกมัพชูา) 

 

132,209 

  

132,209 

  

99.95 

  

99.95 

  

132,145  

 

132,145 

Mingalaba Thitikorn  

Microfinance Co., Ltd.  

(ประเทศพม่า) 4,705 

 

4,705 

 

99.00 

 

99.00 

 

4,658 

 

4,658 

รวม         322,787  305,835 
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ในทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลักการเกียวกบั

การเพิมทุนจดทะเบียนของ Mingalaba เพอืรองรับการขยายธุรกิจเป็นจาํนวนเงิน 1,320 ลา้นจ๊าด (ประมาณ 33 ลา้น

บาท) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งขนัตอนของการดาํเนินการเพิมทุนและจดทะเบียนการ

เพมิทุน 

 

ในทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเมือวนัที 23 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซือกิจการของบริษทัเอกชนแห่ง

หนึงซึงดาํเนินธุรกิจ Microfinance ทีประเทศพม่าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งขนัตอนของการพิจารณามูลค่าที

เหมาะสมในการซือกิจการ 

 

11. เงนิให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กจิการอืน 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2563  2562 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 25,752  47,350 

หกั ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -  - 

สุทธิ 25,752  47,350 

 

บญัชีนีเป็นเงินให้กูยื้มระยะยาวชนิดไม่มีหลกัประกนัแก่ตัวแทนจาํหน่ายจาํนวน 28 รายในปี 2563 และ 49 รายในปี 

2562 เงินให้กูย้มืนีมีอตัราดอกเบียร้อยละ 9 ต่อปีในปี 2563 และ 2562 และมีกาํหนดชาํระคืนในระหว่างปี 2565 ถึงปี 

2566
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

   งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ทีดิน  

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคารบนทีดินเช่า  

เครืองตกแต่ง ติดตงัและ

อุปกรณ์สาํนกังาน  

ยานพาหนะ 

ใชง้าน  

ยานพาหนะ

ให้เช่า  

งานระหวา่ง 

ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทนุ                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 12,617  24,221  326,302  144,670  123,680  7,964  4,500  643,954 

ซือเพิม         -          -  1,285  14,441  11,539  3,252  21,468  51,985 

จาํหน่าย         -          -  (         53)  (    3,719)  (  14,907)          -          -  (   18,679) 

โอนเขา้ (ออก)         -          -  20,420  620          -          -  (21,040)          - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 12,617  24,221  347,954  156,012  120,312  11,216  4,928  677,260 

ซือเพิม         -          -  861  7,517          -          -  10,881  19,259 

จาํหน่าย         -          -  (         40)  (    3,760)  (    1,512)          -          -  (    5,312) 

โอนเขา้ (ออก)         -          -  13,823  1,986          -          -  (15,809)          - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 12,617  24,221  362,598  161,755  118,800  11,216          -  691,207 

ค่าเสือมราคาสะสม                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2561         -  24,144  253,419  112,200  93,963  6,227          -  489,953 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี         -  20  23,600  13,232  11,636  1,724          -  50,212 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับส่วนทจีาํหน่าย         -          -  (         51)  (    2,985)  (  14,528)          -          -  (  17,564) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2562         -  24,164  276,968  122,447  91,071  7,951          -  522,601 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี         -  19  17,583  13,552  9,594  827          -  41,575 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับส่วนทจีาํหน่าย         -          -  (         39)  (    3,351)  (    1,474)          -          -  (     4,864) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2563         -  24,183  294,512  132,648  99,191  8,778          -  559,312 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                

31 ธนัวาคม 2562 12,617  57  70,986  33,565  29,241  3,265  4,928  154,659 

31 ธนัวาคม 2563 12,617  38  68,086  29,107  19,609  2,438          -  131,895 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 ทีดิน  

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคารบนทีดินเช่า  

เครืองตกแต่ง ติดตงัและ

อุปกรณ์สาํนกังาน  

ยานพาหนะ 

ใชง้าน 

 งานระหว่าง 

ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทนุ              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 7,802  15,291  315,365  132,721  108,929  3,229  583,337 

ซือเพิม         -          -  328  11,618  3,047  14,500  29,493 

จาํหน่าย         -          -  (         53)  (    3,719)  (   14,907)          -  (   18,679) 

โอนเขา้ (ออก)         -          -  12,378  422          -  (   12,800)          - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 7,802  15,291  328,018  141,042  97,069  4,929  594,151 

ซือเพิม         -          -  1,799  8,338          -  10,881  21,018 

จาํหน่าย         -          -  (         40)  (    3,760)  (     1,464)          -  (     5,264) 

โอนเขา้ (ออก)         -          -  15,795  15          -  (   15,810)          - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 7,802  15,291  345,572  145,635  95,605          -  609,905 

ค่าเสือมราคาสะสม              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2561         -  15,291  246,355  105,264  83,218          -  450,128 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี         -          -  21,076  11,526  9,522          -  42,124 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับส่วนทจีาํหน่าย         -          -  (         51)  (    2,985)  (   14,528)          -  (   17,564) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2562         -  15,291  267,380  113,805  78,212          -  474,688 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี         -          -  22,803  10,547  7,081          -  40,431 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับส่วนทจีาํหน่าย         -          -  (         39)  (    3,351)  (     1,465)          -  (     4,855) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2563         -  15,291  290,144  121,001  83,828          -  510,264 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

31 ธนัวาคม 2562 7,802          -  60,638  27,237  18,857  4,929  119,463 

31 ธนัวาคม 2563 7,802          -  55,428  24,634  11,777          -  99,641 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวนเงินรวมประมาณ 443.4 ลา้นบาท และ 378.0  ลา้นบาท ตามลาํดบั (ส่วนของเฉพาะบริษทั 411.3 

ลา้นบาทและ 355.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

 

 พนืทีอาคารเช่า (พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  - 

เพมิขึน 147,113  120,622 

ลดลง (      390)  (      390) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 146,723  120,232 

ค่าเสือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  - 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 45,908  39,236 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับส่วนทีลดลง (      333)  (      333) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 45,575  38,903 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

31 ธนัวาคม 2562 -  - 

31 ธนัวาคม 2563 101,148  81,329 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิ

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 สิทธิการเช่า  

ค่าลิขสิทธิ

ซอฟทแ์วร์  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 9,815  61,807  71,622 

ซือเพมิ         -  6,326  6,326 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 9,815  68,133  77,948 

ซือเพมิ         -  1,057  1,057 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 9,815  69,190  79,005 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 8,990  56,286  65,276 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 466  2,979  3,445 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 9,456  59,265  68,721 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 200  4,198  4,398 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 9,656  63,463  73,119 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2562 359  8,868  9,227 

31 ธนัวาคม 2563 159  5,727  5,886 

 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 สิทธิการเช่า  

ค่าลิขสิทธิ

ซอฟทแ์วร์  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 7,794  60,961  68,755 

ซือเพมิ         -  4,091  4,091 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 7,794  65,052  72,846 

ซือเพมิ         -          -          - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 7,794  65,052  72,846 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 6,968  55,707  62,675 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 466  2,624  3,090 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 7,434  58,331  65,765 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 200  2,527  2,727 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 7,634  60,858  68,492 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

31 ธนัวาคม 2562 360  6,721  7,081 

31 ธนัวาคม 2563 160  4,194  4,354 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัซึงตดัค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวนเงินรวมประมาณ 62.4 ลา้นบาทและ 59.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ส่วนของเฉพาะบริษทั 62.2 ลา้น

บาทและ 56.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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15. สินทรัพย์ทีมีไว้เพือให้เช่าและสินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

 

บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึงมีสินทรัพยที์มีไวเ้พือให้เช่าซึงประกอบด้วยทีดินและอาคารทีบริษทัย่อยโอนมาจาก

สินทรัพยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานในเดือนมีนาคม 2556 ดว้ยมูลค่าตามบญัชี ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ  รายการเคลือนไหวในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ 

 วนัที 31 ธ.ค. 2562  เพมิขึน  ลดลง  โอน  วนัที 31 ธ.ค. 2563 

ทุน          

ทีดิน 12,800  -  -  -  12,800 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 8,075  -  -  -  8,075 

รวมทุน 20,875  -  -  -  20,875 

ค่าเสือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 2,762  405  -  -  3,167 

สุทธ ิ 18,113        17,708 

 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีจาํนวนเงินปีละประมาณ 0.4 ลา้นบาท 

 

ราคาประเมินสินทรัพยที์มีไวเ้พอืใหเ้ช่าล่าสุดทีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึงไดแ้ก่ บริษทั เดอะแวลูเอชนั แอนด ์

คอนซัลแทนทส์ จาํกดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่า

ประมาณ 39.4 ลา้นบาท 

 

สินทรัพยท์ีไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงานประกอบดว้ยทีดินและอาคารพาณิชยที์บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศขา้งตน้

ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานชวัคราว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 14.3 ลา้นบาท (ส่วน

ของเฉพาะบริษทัมีมูลค่าตามบญัชีประมาณ 5.7 ลา้นบาท) ทงันี ราคาประเมินสินทรัพยล่์าสุดทีประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ ซึงได้แก่ บริษทั เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จาํกัด โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach) ตามรายงานในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 มีมูลค่ารวมประมาณ 85.6 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะบริษทัมีมูลค่า

ประมาณ 39.9 ลา้นบาท) 

 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
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16. เงนิเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 233  18,841  233  6,879 

เงินกูยื้มระยะสนัจากธนาคาร 154,613  144,347  -  13,952 

รวม 154,846  163,188  233  20,831 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูยื้มกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซึงประกอบดว้ย 

 

 2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (ลา้นบาท) 188.00  188.00 

เงินกูยื้มระยะสนั (ลา้นบาท) 2,145.00  2,145.00 

เงินกูยื้มระยะสนั (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 8.12  8.58 

เงินกูย้มืระยะสนั (ลา้นกีบ) 17,000.00  17,000.00 

 

เงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 3.05 ถึงร้อยละ 5.95 ต่อปีในปี 2563 และร้อยละ 4.64 ถึงร้อยละ 6.30 ต่อ

ปีในปี 2562 นอกจากนี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขของวงเงินกูย้ืมตามทีกาํหนดไวซึ้งรวมถึงการรักษาอตัราส่วน

หนีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกว่า 7:1 เท่าสาํหรบังบการเงินประจาํปีเฉพาะบริษทั 

  

วงเงินเบิกเกินบญัชีขา้งตน้บางส่วนคาํประกนัโดยกรรมการบางทา่นของกลุ่มบริษทั 

  

วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศสองแห่งคาํประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํตามทีกล่าวในหมายเหตุ 9 

 

17. เงนิกู้ ยืมระยะยาว - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

เงินกูยื้มระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 250,069  314,310 

หกั ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี ( 196,297)  ( 239,475) 

สุทธิ 53,772  74,835 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 (1) บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูามีเงินกูย้มืระยะยาวคงคา้งกบัธนาคารต่างประเทศ

สามแห่งและสองแห่ง ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินรวม 8.303 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 10.250 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั (วงเงินรวม 31 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ สินปี 2563) ซึงคาํประกนัเตม็จาํนวนโดยบริษทั 

เงินกูย้ืมนีมีอตัราดอกเบียสูงกว่า LIBOR ร้อยละ 2.5 และ 4 ต่อปี โดยดอกเบียครบกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาสส่วน

เงินตน้ครบกาํหนดชาํระในระหว่างปี 2564 จนถึงปี 2565 และ (2) บริษทัยอ่ยในประเทศลาวมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้ง

กบัธนาคารต่างประเทศแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงินรวม 200 ล้านกีบและ 1,000 ล้านกีบ ตามลาํดับ ภายใต้วงเงินกู ้ยืม

จาํนวน 8,000 ลา้นกีบ ซึงคาํประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้โดยบริษทั เงินกูย้ืมนีมีอตัราดอกเบียสูงกว่า LIBOR ร้อยละ 

4 ต่อปี โดยดอกเบียครบกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาสส่วนเงินตน้ครบกาํหนดชาํระในปี 2564 

 

18. หนสิีนตามสัญญาเช่า 

 

 2563 (พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

หนีสินตามสญัญาเช่า    

-  ครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 41,224  35,176 

-  ครบกาํหนดชาํระภายในสองถึงหา้ปี 47,967  38,387 

รวม 89,191  73,563 

หกั ดอกเบียรอตดับญัชี (      5,961)  (     4,775) 

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากดอกเบียรอตดับญัชี 83,230  68,788 

หกั ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (    37,724)  (   32,303) 

สุทธิ 45,506  36,485 

 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัมีหนีสินตามสัญญาเช่าลดลงจากการจ่ายชาํระค่าเช่าในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 46.7 ลา้นบาทและในงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 40.8 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
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กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายค่าเช่าสาํหรบัสัญญาเช่าระยะสันในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 4.0 ลา้นบาทและในงบ

การเงินเฉพาะบริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.9 ลา้นบาทซึงแสดงรายการเป็นส่วนหนึงของ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” 

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรบัปี 2563  

 

ดอกเบียจ่ายตดับญัชีในงบการเงินรวมจาํนวนเงินประมาณ 5.8 ลา้นบาทและในงบการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวนเงิน

ประมาณ 4.9 ลา้นบาทแสดงรายการเป็นส่วนหนึงของ “ตน้ทนุทางการเงิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 2563  

 

19. หุ้นกู้ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

วนัทีออกหุน้กู ้/ ปีทีไถ่ถอน 

 ช่วงเวลาจ่าย

ดอกเบีย 

 อตัราดอกเบีย

ต่อปี (ร้อยละ) 

 จาํนวนหน่วย 

(หน่วยละ 1,000 บาท) 

 พนับาท 

2563  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 

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        1,070,000  2,870,000 

หกั ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี      (   670,000)  (   1,800,000) 

สุทธิ        400,000  1,070,000 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินสาํหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 7,450 ลา้น

บาทซึงไดรั้บอนุมติัโดยทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนกนัยายน 2560 เมษายน 2561 และ 2562 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของการออกหุน้กู ้บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีกาํหนดไวซึ้งรวมถึงการรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อ

ส่วนทุนในอตัราไม่เกินกว่า 7:1 เท่าสาํหรบังบการเงินประจาํปีเฉพาะบริษทั 
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20. หนสิีนผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากประมาณการหนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานซึงผ่านการประเมินขอ้มูล

และคาํนวณใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัในปี 2563 รายการเคลือนไหวของหนีสินผลประโยชน์ของพนกังาน

หลงัออกจากงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 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 2,933  2,303  2,543  1,974 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  9,088  -  7,666 

ตน้ทุนดอกเบีย 674  1,121  571  947 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,312  -  4,566  - 

ค่าใชจ่้ายทีรบัรู้ในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 8,919  12,512  7,680  10,587 

ผลประโยชนข์องพนกังานทีจ่ายชาํระในระหว่างปี (13,653)  (  7,553)  (12,518)  (  5,817) 

หนีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 31,891  36,625  26,081  30,919 

 

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 ถึงรอ้ย  

ละ 22 ต่อปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562)  

 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ในปี 2563 ในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 

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

ปรับปรุงประสบการณ์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,589 พนับาทและ (3) กาํไรจากการเปลียนแปลงของสมมติฐานเชิง

ประชากรศาสตร์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 984 พนับาท 

 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัขา้งตน้ในปี 2563 ในงบการเงินเฉพาะบริษทั

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

ขาดทุนจากการปรับปรุงประสบการณ์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,159 พนับาทและ (3) กาํไรจากการเปลียนแปลงของ

สมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็นจาํนวนเงินประมาณ 900 พนับาท  
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ทงันี การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีสําคญัขา้งต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการ

หนีสินผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานซึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการคาํนวณของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

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 

 

ในระหว่างปี 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดอ้นุมติัและเห็นชอบให้มีการแกไ้ขพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ในบางเรืองซึงรวมถึงการเพิมค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างทีทาํงานมาเป็นระยะเวลาตงัแต่ 20 ปีขึนไปจากเดิมเท่ากบั

อตัราค่าจา้งจาํนวน 300 วนัเป็นอตัราใหม่เท่ากบั 400 วนัซึงต่อมาไดถู้กประกาศกาํหนดเป็นกฎหมายในช่วงตน้เดือน

เมษายน 2562 และมีผลบงัคบัใช้ในช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 2562 ทงันี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทไดใ้ช้ดุลยพินิจ

พิจารณาแลว้ว่าการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าว (การแกไ้ขกฏหมาย) ไดเ้กิดขึนและมีผลบงัคบัใช้

ในไตรมาสที 2 ของปี 2562 กลุ่มบริษทัจึงบนัทึกตน้ทุนบริการในอดีตส่วนทีเป็นผลจากการแกไ้ขโครงการซึงมีจาํนวน

ประมาณ 9.1 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 7.7 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะบริษทัในไตรมาสที 2 ของปี 2562 โดย

แสดงรายการเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรบัปี 2562 

 

21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัมหาชนเสนอขายหุน้สูง

กวา่มูลค่าหุน้ทจีดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัมหาชนจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตาม

กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

22. รายได้อืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

หนีสูญรับคืน 240,576  259,767  237,861  258,542 

รายไดค้่าติดตาม 96,989  147,432  95,691  146,168 

รายไดค้่าบริการ 87,132  149,749  84,749  146,377 

รายไดค้่าปรับชาํระเงินล่าชา้ 39,660  62,652  32,780  61,339 

รายไดค้่าธรรมเนียม 25,455  36,135  25,118  35,909 

รายไดค้่าทาํสัญญา 12,809  38,169  12,767  38,047 

ดอกเบียรับ 9,320  9,091  39,883  40,968 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  31,878  15,053 

อืน ๆ 29,181  28,120  24,870  23,225 

รวม 541,122  731,115  585,597  765,628 

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

หนีสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี

การคา้ 639,724  1,093,853  531,149  1,040,585 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 613,972  749,152  512,540  640,718 

ค่าซ่อมรถยึดและกาํไรขาดทุนจากการขายรถยึด 238,401  450,584  240,395  469,220 

ค่าส่งเสริมการขาย 139,110  239,578  124,423  236,746 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 92,286  54,061  82,394  45,214 

ตน้ทุนทางการเงิน 73,309  125,318  66,713  117,935 

ค่าบริการระบบเชือมต่อ 28,163  29,430  25,494  26,111 

ค่าจา้งติดตามหนี -  -  108,664  85,172 

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายลดลง (   53,535)  (    5,987)  (   53,681)  (    5,987) 
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24. ภาษเีงนิได้ 

 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีประกาศใชใ้นประเทศไทยและกมัพูชามีอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 20 ส่วนประเทศลาวอตัรา

ร้อยละ 24 และประเทศพม่าอตัราร้อยละ 25 

 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย (รายได)้ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย

รายการดงันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดที้คาํนวณจากกาํไรทางบญัชี 94,679  126,414  56,097  67,802 

ผลกระทบจากรายการทีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 32,593  20,972  10,127  19,112 

ผลกระทบจากการใชป้ระโยชนข์องผลขาดทุนสะสม

ทางภาษียกมา (     3,682)  -  -  - 

ผลกระทบจากรายการทีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทาง

ภาษีไดเ้พมิเติม (   51,796)  (     8,706)  (  51,528)  (   3,475) 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัทีคาํนวณจากกาํไรทาง

ภาษ ี 71,794  138,680  14,696  83,439 

ภาษีเงินไดข้องรายการขาดทุนเบด็เสร็จอืน 1,062  -  913  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพมิขึน) 30,937  (   15,340)  37,447  ( 15,240) 

ภาษีเงินไดที้แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 103,793  123,340  53,056  68,199 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยอ่ยในประเทศแห่งหนึงมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

24.0 ลา้นบาท โดยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวจะใชเ้ป็นเครดิตภาษีไดใ้นระหว่างปี 2564 ถึง 2567 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

ประกอบดว้ยรายการดงันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ผลกระทบของรายการซึงยงัไม่สามารถ        

ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษ ี        

- ค่าเผอืการดอ้ยค่าสาํหรบัผลขาดทนุดา้น        

      เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 108,234  129,932  100,199  128,383 

- ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการ

ขาย 5,779  16,485  5,749  16,485 

- หนีสินผลประโยชนข์องพนกังาน        

      หลงัออกจากงาน 6,351  7,325  5,216  6,184 

- หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 2,441  -  2,441  - 

รวม 122,805  153,742  113,605  151,052 

 

25. เงนิปันผลจ่าย 

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเมือวนัที 23 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินรวม 275 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมอืวนัที 12 พฤษภาคม 2563 

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเมือวนัที 25 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงินรวม 225 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมอืวนัที 15 พฤษภาคม 2562 
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26. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคญัจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเป็นขอ้มูลทางการเงินทีสําคญัและเป็นขอ้มูลหลักของกลุ่มบริษทัซึงถูก

นาํเสนอใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานอยา่งสมาํเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงานหลัก (ซึงเป็นส่วนงานทีรายงานเป็นการภายใน) ในเชิง

ผลิตภณัฑ์เพียงส่วนงานเดียวคือ การใหเ้ช่าซือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ก่ลูกคา้รายยอ่ยทวัไป ในขณะทีธุรกรรมการ

ใหกู้ย้มืเงินและ Nano Finance / Microfinance แก่ลูกคา้รายยอ่ยทวัไปนนัมีสัดส่วนทีไม่เป็นสาระสาํคญัเมือเปรียบเทียบ

กบัปริมาณและกิจกรรมทางธุรกิจทงัหมด ดงันนั กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานเชิงผลิตภณัฑ์และ

ลูกคา้รายใหญ่ไวใ้นงบการเงินนี 

 

ข้อมูลเกียวกับส่วนงานดาํเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซือ 1,519,311  474,244  1,993,555  2,506,797  459,804  2,966,601 

รายไดอื้นๆ 547,202  7,396  554,598  752,267  275  752,542 

รวมรายได ้ 2,066,513  481,640  2,548,153  3,259,064  460,079  3,719,143 

รวมค่าใชจ่้าย ( 1,817,050)  (  361,114)  ( 2,178,164)  (2,974,667)  (  258,107)  (3,232,774) 

กาํไรสําหรับปี 249,463  120,526  369,989  284,397  201,972  486,369 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

สินทรัพยร์วมตามส่วนงาน 5,986,519  1,370,307  7,356,826  7,764,098  1,399,224  9,163,322 

หนีสินรวมตามส่วนงาน 1,435,517  565,027  2,000,544  3,258,804  619,661  3,878,465 
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รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซือ - ต่างประเทศ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

ในประเทศกมัพชูา 383,633  358,859 

ในประเทศลาว 90,611  100,945 

รวม 474,244  459,804 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใด ๆ ทีตงัอยู่ในประเทศอืนนอกเหนือจากประเทศไทย 

อยา่งไรก็ดี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูา ลาวและพม่ามีสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนซึงมีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 23.9 ลา้นบาทและ 2.1 ลา้นบาทและ 0.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั แสดงไวใ้นงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 25.4 ลา้นบาท 3.2 ลา้นบาทและ 0.2 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

รายได้อืน ๆ จาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (ซึงเกือบทงัหมดเกิดขึนในประเทศ) ได้รวมรายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ที

มิใช่ส่วนของกิจกรรมหลกัทางธุรกิจซึงรายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายการดงันี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

ณ เวลาใดเวลาหนึง 262,026  434,137 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  - 

 

รายไดอื้น ๆ ระหว่างส่วนงานจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (เรียกเก็บจากส่วนงานในประเทศไปยงัส่วนงานต่างประเทศ) 

ก่อนการตดัรายการเพือจดัทาํงบการเงินรวมมีดงันี 

 

  พนับาท 

 2563  2562 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 31,878  15,053 

ดอกเบียรับ 24,144  23,218 

รวม 56,022  38,271 
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27. การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัเครืองมือทางการเงนิและการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากการให้สินเชือ จากอตัราดอกเบีย และจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีการใชเ้ครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการป้องกัน

ความเสียงหรือเพอืใช้ในทางคา้หรือหากาํไรและไม่มีการเปลียนแปลงนโยบายการบริหารความเสียงเกียวกบัเครืองมือ

ทางการเงินทีสาํคญัในระหว่างปี 2563 และ 2562 

 

ความเสียงจากการให้สินเชือ 

 

ความเสียงจากการใหสิ้นเชือ เกิดจากการทีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ทาํใหก้ลุ่มบริษทัเกิดความสูญเสีย

ทางการเงินได ้เพือป้องกนัความเสียงนี กลุ่มบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเชือทีรัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการชาํระหนีจาก

ลูกหนีอยา่งสมาํเสมอ มีฐานของลูกคา้ทีหลากหลาย มีเงินมัดจาํรับ เงินรับชวัคราว และมีสินทรัพยท์ีให้เช่าซือหรือเคย

ใหเ้ช่าซือเป็นหลกัประกนั (ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม) ดงันนั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายทีจะ

เกิดขึนจริงอย่างมีนยัสําคญัสาํหรับเงินฝากธนาคารและจากการเรียกเก็บหนีจากลูกหนีต่างๆ เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีที

ไดแ้สดงไวแ้ลว้ในงบการเงินนี 

 

ความเสียงของอัตราดอกเบีย 

 

ความเสียงของอตัราดอกเบียเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย กลุ่มบริษทัคาดว่าความเสียงจากอตัราดอกเบียมี

จาํนวนไม่เป็นนยัสาํคญั เนืองจากเงินฝากบางส่วนเป็นบญัชีกระแสรายวนั ส่วนเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 

เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มื หนีสินตามสญัญาเช่าและหุน้กูมี้อตัราดอกเบียคงทีทีใกลเ้คียงหรืออา้งอิงกบัอตัราดอกเบียในตลาด 

ขอ้มูลเกียวกบัอตัราดอกเบียและระยะเวลาครบกาํหนดทีสาํคญัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในส่วนต่างๆ ทีเกียวขอ้งในงบการเงิน

นี 

 

ความเสียงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีรายการบญัชีบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศซึงส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยซึงประกอบ

กิจการในต่างประเทศทาํใหเ้กิดความเสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชือว่าความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไม่เป็นนยัสําคญัเนืองจากกลุ่ม

บริษทัมีรายการธุรกรรมทีเป็นเงินตราต่างประเทศไม่มากนกัเมือเปรียบเทียบกบัสดัส่วนของธุรกรรมโดยรวม จึงไม่ไดมี้

การใชเ้ครืองมือทางการเงินเพอืป้องกนัความเสียงดงักล่าวไว ้
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การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีมีการวดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทงัทีเกิดขึนประจาํหรือเกิดขึนไม่ประจาํ) ดงันนั จึงไม่มีขอ้มูลทีตอ้งเปิดเผยเกียวกบัเทคนิคการประเมิน

มูลค่าและขอ้มูลทีบริษทันาํมาใชใ้นการพฒันาการวดัมูลค่าต่างๆ  

 

อยา่งไรก็ดี สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัซึงไม่ไดว้ดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่ายติุธรรมทีเกียวขอ้งดงันี 

 

  มูลค่ายติุธรรมในงบการเงินรวม (ลา้นบาท)   

รายการในงบการเงิน  2563  2562  ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ  5,173.8  8,603.9  ขอ้มูลระดบั 3 

(กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบียในทอ้งตลาดสาํหรับ

ลกัษณะสินเชือทีใกลเ้คียงกนั) 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม  284.7  270.1  

ลูกหนีสินเชือรายย่อยเพือการประกอบ

อาชีพ 

  

21.4 

  

0.5 

 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการอืน  26.9  50.2  

 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท)   

รายการในงบการเงิน  2563  2562  ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ  3,724.0  6,830.0  ขอ้มูลระดบั 3 

(กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบียในทอ้งตลาดสาํหรับ

ลกัษณะสินเชือทีใกลเ้คียงกนั) 

ลูกหนีเงินใหกู้ยื้ม  267.5  254.6  

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการอืน  26.9  50.2  

 

   มูลค่ายติุธรรมในงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

  

รายการในงบการเงิน  2563  2562  ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

หุน้กู ้  1,074.8  2,884.6  ขอ้มูลระดบั 2  

(ราคาทีประกาศและอา้งองิไวโ้ดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย) 

 

นอกเหนือจากรายการตามทีกล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัใชข้อ้สมมติฐานดังต่อไปนีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงิน (ขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม) 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากกบัสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั เงินเบิกเกินบญัชี ลูกหนีและเจา้หนีการคา้ ลูกหนีและ

เจ้าหนีอืน เงินให้กูยื้มและเงินกู้ยืมและหนีสินตามสัญญาเช่ามีมูลค่าตามบัญชีทีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสําคัญ

เนืองจากสินทรพัยแ์ละหนีสินทางการเงินเหลา่นีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสันหรือมีอตัราดอกเบียคงทีทีใกลเ้คียงกบัอตัราทอ้งตลาด

หรืออา้งอิงกบัอตัราดอกเบียในตลาด 
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วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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28. ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการระยะยาว 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการซึงเกียวเนืองกบัสัญญาเช่าพืนทีอาคารเพือใช้เป็น

สาํนกังานและสาขาโดยมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าบริการดงันี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

(ลา้นบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11.1 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6.3 

รวม 17.4 

 

29. การบริหารจัดการทุน  

 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจัดให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้าง

ของเงินทุนทีเหมาะสมและการดาํรงไวซึ้งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง

ต่อไปได้ตามปกติ ทงันี กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลียนแปลงทีสําคญัใดๆ เกียวกบันโยบายในการบริหารจัดการทุนใน

ระหวา่งปี 2563 และ 2562 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.37 : 1.00 และ 0.73 : 1.00 ตามลาํดบั 

(ส่วนของเฉพาะบริษทัเท่ากบั 0.46 : 1.00 และ 0.85 : 1.00 ตามลาํดบั) 

 

30. กองทุนสํารองเลียงชีพของพนักงานซึงจดทะเบยีนแล้ว 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดจ้ดัใหมี้เงินกองทนุสาํรองเลียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญตัิกองทุนสาํรอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 สาํหรับพนักงานของบริษทับนพืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน 

ตามขอ้บงัคบัของกองทุน บริษทั บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 

ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานจะจ่ายเงินทุนเลียงชีพแก่พนักงานตามเงือนไขทีระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบัของกองทุน 

 

ส่วนทีกลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบซึงบนัทึกเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ้่ายในการบริหารสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 มีจาํนวนเงินรวมปีละประมาณ 0.4 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงินเดียวกนั) 



บริษทั ฐิตกิร จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
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31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปัน

ผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงินรวม 210 ลา้นบาท ซึงจะถูกนาํเสนอ

ในการประชุมผูถื้อหุ้นครังถดัไปทีจะเกิดขึนในเดือนเมษายน 2564 โดยกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที 13 พฤษภาคม 

2564 

 

32. การอนุมัติงบการเงนิ 

 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
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