




บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 7,985,441 7,339,519
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปสุทธิ 9 1,800,400,675 1,817,503,828
ลูกหนี้อ่ืน 12 48,230,562 77,508,842
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 13 17,027,460 16,329,642
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14 56,058,150 71,027,625

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,929,702,288 1,989,709,456

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิ 9 1,934,979,604 2,020,109,293
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 15 12,127,848 14,419,714

สินทรัพยสิทธิการใช 5 38,267,221 -
สินทรัพยไมมีตัวตน 16 22,742,284 23,684,648
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 27,216,612 24,942,938
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,954,420 2,955,320

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,038,287,989 2,086,111,913

รวมสินทรพัย์ 3,967,990,277 4,075,821,369

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 945,000,000 1,470,000,000
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 18 56,664,041 110,948,891
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงป 17 948,880,719 800,000,000
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 17 - 100,000,000
หนี้สินอนุพันธทางการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 19 12,344,551 -
เงินปนผลคางจาย 21 72,000,000 -
ภาษีเงินไดคางจาย 37,181,793 30,009,245
หนี้สินตามสัญญาเชาสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 12,317,378 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,428,317 3,986,209

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,086,816,799 2,514,944,345

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 848,763,938 500,000,000
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน 19 5,947,732 -
หนี้สินตามสัญญาเชา 24,732,812 -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,889,077 5,227,451
ประมาณการหน้ีสินคารื้อถอน 2,502,000 2,502,000

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 887,835,559 507,729,451

รวมหนีสิน 2,974,652,358 3,022,673,796

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน 20

หุนสามัญ จํานวน 900,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 450,000,000 -

หุนสามัญ จํานวน 30,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท - 300,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 20
หุนสามัญ จํานวน 600,000,000 หุน

จายชําระแลวหุนละ 0.50 บาท 300,000,000 -
หุนสามัญ จํานวน 30,000,000 หุน

จายชําระแลวหุนละ 10 บาท - 300,000,000
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 174,440,000 174,440,000
กําไรสะสม

จัดสรรแลว 
ทุนสํารองตามกฎหมาย 6,311,836 -

ยังไมไดจัดสรร 527,219,910 578,707,573
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 22 (14,633,827) -

รวมส่วนของเจ้าของ 993,337,919 1,053,147,573

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,967,990,277 4,075,821,369

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

(จดัประเภทใหม)่

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซ้ือ 6 232,590,729 210,081,671
รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 22,359,887 14,672,841
รายไดอ่ืน 23 39,943,268 14,157,556

รวมรายได้ 294,893,884 238,912,068

ค่าใช้จ่าย

คาใชจายในการขายและบริหาร 6 88,475,681 89,200,793
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 75,812,010 -
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - 54,352,001
ขาดทุนจากการจําหนายและการลดลงของมูลคา

ของทรัพยสินรอการขาย 51,425,205 23,283,833
ตนทุนทางการเงิน 31,628,288 27,941,822

รวมค่าใช้จ่าย 247,341,184 194,778,449

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 47,552,700 44,133,619
คาใชจายภาษีเงนิได 24 (10,697,252) (9,345,832)

กาํไรสาํหรบังวด 36,855,448 34,787,787

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิเปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงนิระหวางกาลนี้
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บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ)

(จดัประเภทใหม)่

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

การปองกันความเสี่ยงกระแสเงนิสด 22 2,485,449         -
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภท

รายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง 22 (497,090) -

รวมรายการที่จะจดัประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,988,359 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 1,988,359 -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 38,843,807 34,787,787

กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 25 0.06 0.06

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงนิเปนสวนหน่ึงของขอมูลทางการเงนิระหวางกาลนี้
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บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอืน 

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ของส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 300,000,000 174,440,000 - 451,736,819 - 926,176,819
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 34,787,787 - 34,787,787

ยอดคงเหลอืสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 300,000,000 174,440,000 - 486,524,606 - 960,964,606

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ตามทีรายงานไว้เดิม 300,000,000 174,440,000 - 578,707,573 - 1,053,147,573
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

มาถือปฏิบตัิและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 5 - - - (10,031,275) (16,622,186) (26,653,461)

300,000,000 174,440,000 - 568,676,298 (16,622,186) 1,026,494,112
เงนิปนผล 21 - - - (72,000,000) - (72,000,000)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 36,855,448 1,988,359 38,843,807
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 21 - - 6,311,836 (6,311,836) - -

ยอดคงเหลอืสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 300,000,000 174,440,000 6,311,836 527,219,910 (14,633,827) 993,337,919

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงนิระหวางกาลนี้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่
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(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

(จดัประเภทใหม)่

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 47,552,700 44,133,619
รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 6,063,527 2,440,183
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 75,812,010 -
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 54,480,001
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาของทรัพยสินรอการขาย 613,914 3,580,518
กําไรจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร (878) (513)
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 668,432 587,106
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซ้ือ 6 (232,590,729) (210,081,671)
ตนทุนทางการเงิน 31,628,288 27,941,822

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง (70,252,736) (76,918,935)
ของเงินทุนหมุนเวียน

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิ 6 (117,935,133) (322,561,693)
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 104,342,448 42,623,362
ลูกหนี้อ่ืน 27,060,457 3,892,475
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14,711,873 (3,902,865)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 900 -
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (57,139,237) (2,687,684)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,557,892) (1,389,185)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (6,806) -

เงินสดใชไปในการดําเนินงาน (100,776,126) (360,944,525)

เงินสดรับดอกเบี้ย 261,146,816 238,556,578
เงินสดจายดอกเบี้ย (26,359,375) (22,160,155)

xเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 134,011,315 (144,548,102)

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
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(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(จดัประเภทใหม)่

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 37,514 533
เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (304,670) (422,574)
เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (2,236,633) (1,764,730)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,503,789) (2,186,771)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 445,000,000 555,000,000
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (970,000,000) (410,000,000)
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (100,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 497,500,000 -
จายคืนเงินตนของสัญญาเชา (3,361,604) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (130,861,604) 145,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 645,922 (1,734,873)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 7,339,519 6,482,316

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 8 7,985,441 4,747,443

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจาหน้ีซื้ออุปกรณ 54,953 537,669
การไดมาซ่ึงสินทรัพยสิทธิการใช 36,355,007 -
เงินปนผลคางจาย 21 72,000,000 -

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)
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บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมูลทวัไป  
 

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามท่ี

ไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

เป็นผลให้บริษัทเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัดเปน็บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงิน ประเภทเงนิให้สินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีสาขาจำนวน 24 สาขา (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 24 สาขา) 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหวา่งงวดทีรายงาน 
 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้

เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อลูกหนี้และผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทไดม้ีมาตรการ

ช่วยเหลือลูกหนี้ ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยให้ลูกหน้ีพักชำระค่างวดทั้งจำนวนหรือบางส่วนเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน โดยสัดส่วนการพักชำระค่างวดขึ้นอยู่กับยอดจัดสินเชื่อเช่าซื้อตามสัญญา และจำนวนงวดค้างชำระของ

ลูกหนี ้ณ วันที่ลูกหน้ีขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว 
 

ในขณะเดียวกัน ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกแนวปฏบัิติทางการบัญชี โดยมีมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้

ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราว

สำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(“COVID-19”) เพ่ือให้บริษัทต่าง ๆ นำมาถือปฏิบัติเพ่ือลดผลกระทบทางบัญชี ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 4 และ 5 
 

3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

และข้อกำหนดเพิ่มเติมอ่ืนเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงนิของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จัดทำตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ใหใ้ช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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4 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการ

จัดทำงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเร่ืองดงัต่อไปนี้ 
 

1) การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติและการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนที่เกี่ยวข้อง

ดังท่ีกล่าวในหมายเหตุข้อ 5 และ 

2) การนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

มาถือปฏบิัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี 
 

การเปลียนแปลงสญัญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรอืง สญัญาเช่า 
 

ในกรณีท่ีกิจการในฐานะผู้เช่าได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

ผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ต้องนำการลดค่าเช่าดังกล่าวมาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยเมื่อกิจการ

เลือกตามทางเลือกดังกล่าวแล้วกิจการต้องถือปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ได้รับการลดค่าเช่า เมื่อผู้เช่าได้รับการ

ยืนยันการลดค่าเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีครบกำหนดตามสัดส่วนที่

ได้รับส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการลดค่าเช่า และกลับรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และ

ดอกเบี้ยจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ในระหว่างงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง โดยรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้น

เป็นรายการกำไร(ขาดทุน)อื่น แทนการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า

จากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าใหม่ 
 

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 
 

บริษัทเลือกที่จะไม่นำข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการ

พิจารณาประมาณการความเพียงพอของกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่บริษัทจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่า

ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอตัดบัญชีดงักล่าว 
 

การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

บริษัทเลือกท่ีจะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพิจารณา

ว่าสินทรัพย์ของบริษัทอาจมีการด้อยค่าหรือไม่ 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าถือปฏิบติัและการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่32 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9) และที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16) มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่บริษัทไม่ได้ทำการปรับปรุงย้อนหลัง 

งบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถกระทำได้ 

ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้ทำการปรับปรุงรายการและ 

จัดประเภทรายการใหม่ตามขอ้กำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การปรับปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  7 และ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9) และที่เก่ียวกับสัญญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16) 

เป็นครั้งแรกมีดังน้ี 

 

  

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ตามทีรายงานไวเ้ดิม 

TAS 32 และ 

TFRS 9 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหม ่

 

TFRS 16 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม ่

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามทีปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัย ์     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนที่ 

   ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งสุทธ ิ 1,817,503,828 (9,231,851) - 1,808,271,977 

ลูกหนี้อื่น 77,508,842 (859,543) - 76,649,299 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,895,012,670 (10,091,394) - 1,884,921,276 

     

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน     

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 2,020,109,293 (1,785,804) - 2,018,323,489 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์ 14,419,714 - (1,121,700) 13,298,014 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - - 40,801,914 40,801,914 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24,942,938 6,530,987 (493,121) 30,980,804 

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 2,059,471,945 4,745,183 39,187,093 2,103,404,221 

รวมสินทรพัย ์ 3,954,484,615 (5,346,211) 39,187,093 3,988,325,497 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 
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ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ตามทีรายงานไวเ้ดิม 

TAS 32 และ 

TFRS 9 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท 

รายการใหม ่

 

TFRS 16 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม ่

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามทีปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนีสินและส่วนของเจา้ของ     

หนีสินหมุนเวียน     

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินส่วนที่ 

   ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 

- 

 

13,523,868 

 

- 

 

13,523,868 

หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ 

   ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 12,281,378 12,281,378 

รวมหนีสินหมุนเวียน - 13,523,868 12,281,378 25,805,246 

     

หนีสินไมห่มุนเวียน     

หนี้สนิอนุพันธ์ทางการเงิน - 7,253,864 - 7,253,864 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 27,435,233 27,435,233 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน - 7,253,864 27,435,233 34,689,097 

     

รวมหนีสิน - 20,777,732 39,716,611 60,494,343 

     

ส่วนของเจ้าของ     

กำไรสะสม 578,707,573 (9,501,757) (529,518) 568,676,298 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - (16,622,186) - (16,622,186) 

รวมส่วนของเจ้าของ 578,707,573 (26,123,943) (529,518) 552,054,112 

     

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 578,707,573 (5,346,211) 39,187,093 612,548,455 

 

ก) เครืองมือทางการเงิน 

 

บริษัทได้นำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติตั้ งแต่วันที่   

1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็น

รายการปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) 

 

การนำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธี

ปฏบิัติทางบัญชีของบริษัทที่เปน็สาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การดอ้ยค่า 
 

ข้อกำหนดทางบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทำให้บริษัทต้องพิจารณาและรับรู้ผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ณ วันที่รับรู้เร่ิมแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทใช้วิธีการทั่วไป

ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีอ่ืนจำนวน 11,017,655 บาท 

และ 859,543 บาทตามลำดับ โดยรับรู้การปรับปรุงเมื่อเร่ิมนำมาตรฐานมาใช้คร้ังแรกในกำไรสะสมต้นงวด 
 

การบญัชป้ีองกนัความเสยีง 
 

ข้อกำหนดทางบัญชีใหม่เก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง กำหนดให้บริษัทต้องวัดมูลค่าของเครื่องมือที่ใช้

ป้องกันความเส่ียงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในส่วนที่มีประสิทธิผลของเคร่ืองมือท่ีใช้

ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งจะสามารถจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือ

ขาดทุนได้ในภายหลัง และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในส่วนทีไ่มม่ีประสิทธผิลของเครื่องมอืทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียง

ในกระแสเงนิสดในกำไรหรือขาดทุนทันที 
 

ปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยแลกเปลี่ยน

จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี้ย  

โดยรับรู้การปรับปรุงเมื่อเริ่มนำมาตรฐานมาใช้ครั้งแรกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของต้นงวดจำนวน 

16,622,186 บาท 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรอืง สญัญาเช่า 
 

บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบัติ โดยการรับรู้

หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที ่17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) ท้ังนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติดังกล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปจัจุบันของหน้ีสินที่จะต้องชำระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่ม 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพ่ิมถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักที่บริษัทนำมาใช้ในการคิดลด

ดังกลา่ว คือ ร้อยละ 4.40 ต่อปี 
 

 บาท 
  

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ได้เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 38,795,291 
หัก: ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่นำใช้เปน็ครั้งแรก (3,523,541) 

หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง (2,428,200) 

หัก: สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต่ำที่รับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยตามวธีิเส้นตรง (1,195,950) 

หัก: ส่วนของค่าบริการที่ได้รวมอยู่ในค่าเช่า (11,610,240) 
บวก: รายการปรับปรงุที่เก่ียวขอ้งกับการต่อสัญญาและการยกเลิกสัญญาเช่า 19,679,251 
  

หนีสินตามสญัญาเชา่ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 39,716,611 
  

   หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวียน 12,281,378 

   หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมนุเวียน 27,435,233 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือ

ปฏิบัติตั้งแต่วันเร่ิมต้นสัญญาเช่านั้น ท้ังน้ี บริษัทไม่มีสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาที่สร้างภาระที่ต้องนำมาปรับปรุงกับ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วนัท่ีนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 มาถือปฏิบตัิครั้งแรก 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ที่รับรู้น้ัน เป็นการเช่าสินทรัพย์ดงัต่อไปน้ี 

 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

อสังหาริมทรัพย ์ 28,109,754 30,075,548 

ยานพาหนะ 10,157,467 10,726,366 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 38,267,221 40,801,914 

 

นโยบายการบญัชีทีเปลียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกบัเครอืงมอื

การเงิน และมาตรฐานเรืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  

 

การดอ้ยค่า 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวม

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหน้ีที่วัดมูลค่า

ด้วยวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซ่ึงวิธีการวัดมูลค่า 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้น ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์หรือไม่ 

 

บริษัทใช้วิธีการทั่วไป (General Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตเป็นสาม

ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและการรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยแตกต่างกนั ได้แก่ 

 

- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินไม่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่

การรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวน

เงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดอืนข้างหน้า 

- ระดับที่ 2 หากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับต้ังแต่การ

รับรู้รายการเมื่อแรกเริ่ม ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงิน

เท่ากับผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

- ระดับที่ 3 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 

ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 
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การรบัรูร้ายไดด้อกเบยี 

 

รายได้ดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ทางการเงินสุทธิด้วยค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

แล้ว บริษัทจะคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีดังเดิม 

 

ตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี 

 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยรับรู้เร่ิมแรกและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้ผลกำไรหรือ

ขาดทุนในส่วนที่มีประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ซึ่งจะสามารถจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในส่วนที่ไม่มี

ประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดในกำไรหรือขาดทุนทันที 

 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทบีรษิทัเป็นผูเ้ช่า 

 

บริษัทมีสัญญาเช่าสำนักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเช่า

คงที่จำนวน 1 ถึง 4 ป ีสัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ในอัตราตลาด ก่อนปี พ.ศ. 2563 บริษัท

ได้จัดประเภทสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน สุทธิ

จากเงินจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับจากผู้ให้เช่า จะรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทรับรู้สัญญาเช่าเมื่อบริษัทสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์

สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน 

โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอด

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่ส้ันกว่า

ระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า 

 

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่า

ปัจจุบันของ : 

 ค่าเช่าคงที่สุทธิดว้ยเงินจูงใจค้างรับ 

 ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดชันี  

 มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมลูค่าคงเหลือ 

 ราคาสิทธเิลือกซ้ือหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธ ิและ 

 ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่บริษัทคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น 

 

บริษัทจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ 

บริษัทจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซ่ึงก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืม เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์

ที่มมีูลค่าใกล้เคียงกนั ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วย : 

 จำนวนที่รับรู้เริม่แรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเร่ิม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธจิากเงินจงูใจทีไ่ด้รับตามสัญญาเช่า 

 ต้นทนุทางตรงเร่ิมแรก และ 

 ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์ 

 

โดยค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง 

สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ

ประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงาน 

 

มาตรการผ่อนปรนชวัคราวและผลกระทบทางบญัช ี

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความ

ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เพ่ือให้เป็นทางเลือกกับ 

ทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมาตรการผ่อนปรนที่บริษัทสามารถนำมาถือปฏิบัติได้ มีดังนี้ 

 

 ในกรณีที่การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีทำให้อัตราดอกเบี้ยทีแ่ท้จริง (Effective Interest Rate) เดิมไม่สะท้อน

ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อน้ันแล้ว กิจการสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่

เป็นอัตราคิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีภายใต้แนวทางการให้ความ

ช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 

 

 ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีการทั่วไป (General Approach) 

กิจการสามารถพิจารณาน้ำหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต ที่เกิดจากภาวะวิกฤต

ชั่วคราว เช่น ใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต เป็นน้ำหนักที่น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อน

ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในด้านผลการดำเนินงาน ขั้นตอน

ในการปฏิบัติงาน และวิธีการทางบัญชี เพ่ือตัดสินใจว่าจะนำมาตรการผ่อนปรนดงักล่าวมาถือปฏิบัติหรือไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

18 

6 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินเปรียบเทียบสำหรับรายการค่าตอบแทนพนักงานที่เดิมแสดงเป็น 

ยอดสุทธิในรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซ้ือมาแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวเลขใน 

งบการเงินปีปจัจุบัน 
 

ผลกระทบจากการจัดประเภทดังกล่าวสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แสดงได้ดังน้ี 
 

 ก่อนจดัประเภทใหม่ รายการจดัประเภทใหม ่ หลงัจดัประเภทใหม ่

 บาท บาท บาท 
    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็    

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ 205,695,181 4,386,490 210,081,671 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 84,814,303 4,386,490 89,200,793 
    

งบกระแสเงินสด 

รายได้ดอกเบีย้จากสัญญาเช่าซื้อ 205,695,181 4,386,490 210,081,671 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธ ิ 326,948,183 (4,386,490) 322,561,693 
 

7 ประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการ

นำนโยบายการบัญชีมาใช้ และจำนวนเงินของสินทรัพย์และหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึน้จริงอาจจะแตกต่าง

จากการประมาณการ 
 

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัท

และแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีสำคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินสำหรับ 

ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

เงินสด 103,121              125,259 

เงินฝากกระแสรายวันและเงนิฝากออมทรัพย์ 7,882,320 7,214,260 

รวมเงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 7,985,441 7,339,519 
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9 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิ 

 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 ส่วนทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,621,138,938 2,441,880,614 5,063,019,552 

หัก  รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (776,613,635) (455,231,604) (1,231,845,239) 

บวก  ค่านายหน้ารอตัดบัญชี 92,752,900 54,369,444 147,122,344 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้    

   รอตัดบัญชีและค่านายหน้ารอตัดบัญชี 1,937,278,203 2,041,018,454 3,978,296,657 

หัก  ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    

          (หมายเหตุ 10) (136,877,528) (106,038,850) (242,916,378) 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 1,800,400,675 1,934,979,604 3,735,380,279 

 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 สว่นทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,665,606,456 2,536,772,606 5,202,379,062 

หัก รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (808,506,326) (481,350,089) (1,289,856,415) 

บวก  ค่านายหน้ารอตัดบัญชี 96,633,286 57,531,325 154,164,611 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากรายได้    

   รอตัดบัญชีและค่านายหน้ารอตัดบญัชี 1,953,733,416 2,112,953,842 4,066,687,258 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11) (136,229,588) (92,844,549) (229,074,137) 

รวมลกูหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 1,817,503,828 2,020,109,293 3,837,613,121 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 การจัดช้ัน ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และยอดสุทธิของลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซื้อ มดีังต่อไปนี้ 

 วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า

ซือหกัด้วยรายได้

ดอกเบียรอตดับญัชี 

ค่าเผือผลขาดทุน

ด้านเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขนึ 

 

ลูกหนีตาม 

สญัญาเช่าซือสทุธิ 

 บาท บาท บาท 
    

การจดัชนั    

ไม่มีการเพิม่ข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ    

 ของความเส่ียงด้านเครดิต 3,532,082,963 (79,481,448) 3,452,601,515 

มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคญั    

 ของความเส่ียงด้านเครดิต 199,072,402 (64,320,539) 134,751,863 

มกีารด้อยค่าดา้นเครดิต 100,018,948 (99,114,391) 904,557 

รวม 3,831,174,313 (242,916,378) 3,588,257,935 
 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ มีดงัต่อไปนี ้

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 บาท 
  

ยังไมถ่ึงกำหนดชำระ 3,330,137,867 

เกินกำหนดชำระ  

   ไม่เกิน 1 เดือน 278,930,810 

   มากกว่า 1 เดือน ถึง 2 เดือน 142,569,600 

   มากกว่า 2 เดือน ถึง 3 เดือน 64,141,490 

   มากกว่า 3 เดือน ถึง 4 เดือน 30,659,788 

   มากกว่า 4 เดอืน ถึง 5 เดือน 27,363,942 

   มากกว่า 5 เดอืน ถึง 6 เดือน 21,782,329 

   มากกว่า 6 เดือน 16,936,821 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดร้อตัดบัญชี 3,912,522,647 

บวก ค่านายหน้ารอตัดบญัชี 154,164,611 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธจิากรายได้รอตัดบัญชีและค่านายหน้ารอตัดบญัช ี 4,066,687,258 

หัก  ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 10) - 

หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11) (229,074,137) 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 3,837,613,121 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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10 ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ 

 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง   

 การเงินทีไม่มีการ การเงินทีมกีาร   

 เพิมขึนอย่างม ี เพิมขึนอย่างมี สินทรพัยท์าง  

 นัยสาํคญัของ นัยสาํคญัของ การเงินทีมกีาร  

 ความเสียงด้านเครดิต ความเสียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

   - ปรับปรุงใหม่ 80,059,972 67,566,426 92,465,394 240,091,792 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการจัดชั้น :     

สินทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่มกีาร

เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญของ 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 28,645,687 (26,334,158) (2,311,529) - 

สินทรัพย์ทางการเงินทีม่กีารเพิม่ขึ้น

อย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียง

ดา้นเครดติ (23,946,984) 26,936,477 (2,989,493) - 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการด้อยค่า

ดา้นเครดิต (4,416) (46,133,353) 46,137,769 - 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวัดมูลค่า

ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม ่ (14,489,413) 62,264,581 66,613,706 114,388,874 

สินทรพัย์ทางการเงินใหม่ที่ได้มา 10,891,819 - - 10,891,819 

สว่นท่ีโอนเปน็ทรพัย์สนิรอการขาย (1,267,723) (18,660,718) (23,189,403) (43,117,844) 

ส่วนท่ีตัดออกจากบญัชี - (21,049) (73,059,745) (73,080,794) 

อื่น ๆ (407,494) (1,297,667) (4,552,308) (6,257,469) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 79,481,448 64,320,539 99,114,391 242,916,378 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าว ไม่รวมค่าเผ่ือผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้ประเภทอ่ืนที่แสดงรวมอยู่ในลูกหนี้อื่นใน

ข้อมูลทางการเงิน 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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11 คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายของบริษัท โดยคำนวณจากมูลค่าหนี้

ตามสญัญาหักดว้ยรายได้รอตัดบัญชี ดังต่อไปน้ี 

 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ลูกหนีตามสญัญา ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 

 เช่าซือสุทธิจาก อตัราทีใช้ใน  

 รายได้รอตดับญัชี การตงัค่าเผอื มูลค่าทีตงั 

การจดัชนั บาท ร้อยละ บาท 
    

ยังไมถึ่งกำหนดชำระ 3,330,137,867 3.56 118,552,908 

เกนิกำหนดชำระ    

   ไม่เกิน 1 เดอืน 278,930,810 9.55 26,637,892 

   มากกว่า 1 เดือน ถึง 2 เดือน 142,569,600 15.97 22,768,365 

   มากกว่า 2 เดอืน ถึง 3 เดอืน 64,141,490 22.00 14,111,128 

   มากกว่า 3 เดอืน ถึง 4 เดือน 30,659,788 31.72 9,725,285 

   มากกว่า 4 เดอืน ถึง 5 เดอืน 27,363,942 40.26 11,016,723 

   มากกว่า 5 เดือน ถึง 6 เดอืน 21,782,329 42.81 9,325,015 

   มากกว่า 6 เดอืน 16,936,821 100.00 16,936,821 

   รวม 3,912,522,647  229,074,137 
 

สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ มีดังต่อไปน้ี 

 

 สาํหรบัปีสินสดุ 

 วนัที 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 บาท 

  

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 179,990,782 

บวก หนี้สงสัยจะสูญ  261,027,509 

หัก หนี้สูญตัดบัญช ี (211,944,154) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด/ป ี 229,074,137 

 

สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนี้สูญได้รับคืนเป็นจำนวน 81.44 ล้านบาท  

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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12 ลูกหนีอืน 

 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ลูกหน้ีอ่ืน 47,139,733 76,468,538 

ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 1,090,829 1,040,304 

รวมลูกหนี้อ่ืน 48,230,562 77,508,842 

 

13 ทรพัยสิ์นรอการขายสุทธิ 

 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ทรัพย์สินรอการขาย 32,745,115 31,433,383 

หัก  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของทรพัย์สินรอการขาย (15,717,655) (15,103,741) 

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ 17,027,460 16,329,642 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทรัพย์สินรอการขายราคาตามบัญชีสุทธิ 2.66 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่าง

ช่วงระยะเวลาการไถ่ถอนคืนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในอดีตบริษัทคาดว่าลูกหนี้

กลุ่มดังกล่าวมโีอกาสไถ่ถอนทรัพย์สินต่ำ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 1.92 ล้านบาท) 

 

14 สินทรพัยห์มุนเวยีนอืน 

 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 52,045,042 68,034,547 

เงินมัดจำ 3,930,941 2,987,741 

อ่ืน ๆ 82,167 5,337 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 56,058,150 71,027,625 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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15 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 

 

 

 

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครืองใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที     

   31 มีนาคม พ.ศ. 2563     

ราคาตามบญัชีต้นงวด - ตามที่รายงานไว้เดมิ  4,338,655 2,851,012 7,230,047 14,419,714 

จัดประเภทใหม่ส่วนปรับปรุงอาคารที่เกิด      

จากประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนเป็น     

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหต ุ5) (1,121,700) - - (1,121,700) 

ราคาตามบญัชีต้นงวด - ตามทีป่รับปรุงใหม่  3,216,955 2,851,012 7,230,047 13,298,014 

ซื้อสินทรัพย์ 54,793 269,030 35,800 359,623 

รายการปรับปรุง - - 610,000 610,000 

จำหน่ายสินทรัพย ์ - (34,136) (1,356) (35,492) 

ตัดจำหน่ายสินทรัพย ์ - (1,144) - (1,144) 

หัก  ค่าเส่ือมราคา (431,383) (276,846) (1,394,924) (2,103,153) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 2,840,365 2,807,916 6,479,567 12,127,848 

 

16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

   โปรแกรม  

 โปรแกรม สิทธิการใช้ คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ สนามกอลฟ์ ระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที     

   31 มีนาคม พ.ศ. 2563     

ราคาตามบญัชีต้นงวด 17,901,630 973,018 4,810,000 23,684,648 

ซื้อสินทรัพย์ 137,400 - 208,233 345,633 

รายการปรับปรุง - - (610,000) (610,000) 

โอนเข้า(ออก) 4,200,000 - (4,200,000) - 

หกั  ค่าตัดจำหน่าย (625,622) (52,375) - (677,997) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 21,613,408 920,643 208,233 22,742,284 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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17 เงินกู้ยมื 

 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

รายการหมนุเวยีน   

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 945,000,000 1,470,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 948,880,719 800,000,000 

เงนิกูย้ืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกีย่วข้องกัน - 100,000,000 

เงนิกู้ยืมหมุนเวยีนรวม 1,893,880,719 2,370,000,000 

   

รายการไม่หมุนเวยีน   

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 848,763,938 500,000,000 

เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม 848,763,938 500,000,000 

   

รวมเงินกู้ยืม 2,742,644,657 2,870,000,000 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนทั้งส้ิน 2,742.64 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 

2,770.00 ล้านบาท) ค้ำประกันโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน คือ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนความสามารถ 

ในการชำระหนี้ อัตราส่วนลูกหนี้ต่อหน้ีสิน อัตราส่วนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อลูกหน้ี อัตราส่วนลูกหน้ีค้างชำระเกิน  

3 เดือนต่อลูกหน้ีทั้งหมด และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมมีดังน้ี 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน : 

 

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบัปี 

 

สินสุดวนัที 

31 มีนาคม 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีต้นงวด/ป ี 1,470,000,000 800,000,000 

เงนิกูย้ืมเพ่ิม 880,000,000 3,760,000,000 

จ่ายคืนเงินกู้ยมื (1,405,000,000) (3,090,000,000) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด/ป ี 945,000,000 1,470,000,000 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.19 - 4.75 ต่อปี และร้อยละ

MLR - 1.25 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 4.22 - 4.78 ต่อปี) 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน : 

 

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบัปี 

 

สินสดุวนัที 

31 มีนาคม 

สินสดุวนัที 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตี้นงวด/ป ี 100,000,000 - 

เงนิกู้ยืมเพิม่ 70,000,000 280,000,000 

จ่ายคนืเงินกู้ยมื (170,000,000) (180,000,000) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด/ป ี - 100,000,000 

 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อป ี 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน : 

 

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบัปี 

 

สินสดุวนัที 

31 มนีาคม 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชี ณ วันต้นงวด/ป ี 1,300,000,000 1,700,000,000 

เงินกู้ยืมเพ่ิม 500,000,000 - 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการกูย้ืมรอตัดบัญช ี (2,355,343) - 

จ่ายคืนเงินกู้ยมื - (400,000,000) 

ราคาตามบญัชี ณ วันสิ้นงวด/ป ี 1,797,644,657 1,300,000,000 

 

ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ร้อยละ 

6MTHBFIX + 1.20 ร้อยละ 6MTHBFIX + 1.41 และร้อยละ MLR - 1.85 ต่ อปี  (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 

6MTHBFIX + 1.20 ร้อยละ 6MTHBFIX + 1.41 และร้อยละ MLR - 1.85 ต่อปี) 

 

บริษัทมีวงเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิที่ยังไม่ได้เบกิใช้ดังต่อไปน้ี 

 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

วงเงินเบิกเกนิบญัช ี 30,000,000 30,000,000 

วงเงินเพ่ือออกหนังสือค้ำประกัน 5,000,000 5,000,000 

วงเงินกูย้มืจากสถาบันการเงิน 445,000,000 - 

รวม 480,000,000 35,000,000 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR (31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 : ร้อยละ MOR) 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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18 เจ้าหนีการคา้และเจา้หนีอืน 

 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เจา้หนี้การค้า 15,683,980 41,043,907 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 9,810,047 5,119,612 

เจา้หนี้อ่ืน 8,001,173 9,879,824 

ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 23,168,841 54,905,548 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น 56,664,041 110,948,891 

 

19 หนีสินอนุพนัธท์างการเงิน 

 

บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยแลกเปล่ียนจากอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด ยอดคงเหลือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบ้ีย สรุปไดด้งัน้ี 

 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

หนีสินอนุพนัธท์างการเงิน - สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย   

ส่วนที่หมุนเวียน 12,344,551 - 

ส่วนที่ไมห่มุนเวียน 5,947,732 - 

รวม 18,292,283 - 

 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีดังน้ี 

 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 

  

จำนวนเงินตามสัญญา (บาท) 1,100,000,000 

อัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาแลกเปล่ียน (ร้อยละ) 4.25 - 4.35 

อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญาแลกเปลี่ยน (ร้อยละ) 1.95 - 2.59 

ครบกำหนดสัญญา เมษายน พ.ศ. 2563 

 - ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลคา่หุ้น 

 
 ทุนจดทะเบียน ทุนทีออกและชาํระแล้ว 

 

จาํนวน 

หุ้นสามญั หุ้นสามญั 

จาํนวน 

หุ้นสามญั หุ้นสามญั 

ส่วนเกิน 

มลูคา่หุ้น รวม 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท บาท 

       

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 30,000,000 300,000,000 30,000,000 300,000,000 174,440,000 474,440,000 

การออกหุ้น - - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 30,000,000 300,000,000 30,000,000 300,000,000 174,440,000 474,440,000 

การแตกหุน้ 570,000,000 - 570,000,000 - - - 

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 300,000,000 150,000,000 - - - - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 900,000,000 450,000,000 600,000,000 300,000,000 174,000,000 474,440,000 

 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนหุ้นทั้งหมด

ของบริษัทที่เป็นของบริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด ให้แก่บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งทำให้บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จำกัด สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมมีมติ

อนุมัติให้แตกหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมที่มีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวน 30,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 

จำนวน 600,000,000 หุ้น และที่ประชุมอนุมัติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรือนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท จากหุ้นสามัญ

จำนวน 600,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่า 

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

21 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 2.40 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน

ทั้งส้ิน 72 ล้านบาท โดยบริษัทได้จัดสรรกำไรสะสม จำนวน 6.31 ล้านบาทไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัท 

ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

30 

22 องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

 

รายการเคลือ่นไหวขององค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

มีดงัน้ี 

 31 มนีาคม 

 

พ.ศ. 2563 

บาท 
  

ราคาตามบญัชี ณ วันต้นงวด (16,622,186) 

จัดประเภทใหม่ไปยงัส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับดอกเบี้ยจ่าย 5,072,188 

ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าสัญญาอนุพนัธท์างการเงิน (2,586,739) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (497,090) 

ราคาตามบัญชี ณ วันส้ินงวด (14,633,827) 
 

23 รายได้อืน 

 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

หน้ีสูญไดรั้บคืน 37,509,333 13,242,066 

รายได้ค่าปรับชำระเงินล่าช้า 1,645,725 726,607 

อ่ืน ๆ 788,210 188,883 

รวมรายได้อื่น 39,943,268 14,157,556 
 

24 คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้

 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีังน้ี 
 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ภาษีเงนิได้งวดปจัจุบัน 7,430,150 14,593,820 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี 3,267,102 (5,247,988) 

 10,697,252 9,345,832 
 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้งค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกับที่ใช้

กับกำไรรวมทั้งปีที่คาดว่าจะเกิดข้ึน คือ อัตราร้อยละ 22.5 ต่อปี (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาล

ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 คือ อัตราร้อยละ 21.2 ต่อปี) 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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25 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดที่เป็นของหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย 

ถ่วงน้ำหนักทีถ่ือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้

แตกหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวน 30,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 

จำนวน 600,000,000 หุ้น บริษัทได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนการแตกหุ้นดังกล่าวเสมือนว่าเหตุการณ์

ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดที่นำเสนอ และได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นที่ออกอยู่ในปี พ.ศ. 2562 ด้วยเพ่ือให้

กำไรต่อหุ้นสามารถเปรียบเทียบกนัได้ 

 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุ 

วนัที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)   36,855,448 34,787,787 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอก   

   ในระหว่างงวด (หุ้น) 600,000,000 600,000,000 

กำไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.06 0.06 

 

บรษิัทไม่มกีารออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 

26 รายการกบับุคคลหรือบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

 

บุลคลและบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง

หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย 

และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัทที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท

ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเปน็สาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก

ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่าน้ัน กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหวา่งกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธม์ากกว่า

รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย  

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มอีำนาจควบคุมของบริษทั คือ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกดั 

(มหาชน) ซ่ึงแต่ละบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลักษณะความสัมพันธก์ับบคุคลหรือกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนัมีดงัน้ี 

 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ประเทศทีจดัตงั/สญัชาติ ความสมัพนัธ ์
   

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปน ีจำกัด 

บริษัท พริซึม่ โซลูชั่นส์ จำกัด 

บคุคลที่เก่ียวข้องกัน 

ไทย 

ไทย 

ญี่ปุ่น 

ไทย 

ไทย 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

มผีู้ถือหุ้นรว่มกัน 

ผู้ถือหุน้/กรรมการ 

 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

โดยสามารถสรุปไดด้ังน้ี 

 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รายการระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการ 

ที่เก่ียวข้องกัน มีดงัน้ี 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 

วนัที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ค่าทีปรกึษา   

   บุคคลที่เกีย่วขอ้งกัน - 150,000 
   

ค่าซืออปุกรณ์และสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน   

   บริษัท พริซึม่ โซลชูั่นส์ จำกัด 613,000 - 
   

ต้นทุนทางการเงิน   

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 616,123 - 

   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  616,123 - 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 
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ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลือสำหรับรายการระหว่างบริษัทและบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงัน้ี 

 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เจ้าหนีค่าซืออปุกรณ์และสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน   

   บริษัท พริซึม่ โซลชูั่นส์ จำกดั - 19,260 
   

เงินกู้ยืมจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) - 50,000,000 

   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - 50,000,000 
   

ดอกเบยีค้างจ่าย   

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) - 380,795 

   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - 380,795 

ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผู้บริหารสาํคญั 

 

สำหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารสำคัญของบริษัท 

มีดงัต่อไปน้ี 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 2,977,800 5,737,250 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 303,690 89,370 

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ 3,281,490 5,826,620 

 

27 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

บริษัทดำเนินกิจการหลักในส่วนงานเดียว คือ เงินให้สินเชื่อซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

หลักในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เนื่องจากข้อมูลที่เสนอในข้อมูลทางการเงินนี้ 

สอดคล้องกับรายงานภายในที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

34 

28 การประมาณมูลคา่ยุติธรรม 

 

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม สามารถจำแนกความแตกต่างของระดับ

ข้อมูลตามวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูระดบัที 1 

ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั  

 

 ข้อมูลระดบัที 2 

ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล

ราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินนั้น 

 

 ข้อมูลระดบัที 3 

ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได)้ 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมคือหนี้สินอนุพันธ์

ทางการเงินที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้น

มลูค่ายุติธรรม (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: ไม่ม)ี 

 

(ก) เครืองมือทางการเงินในระดบัที 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันท่ี

ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสม่ำเสมอ จากการ

แลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกำกับดูแล และราคานั้น

แสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอ ในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกำหนดในการซ้ือขาย 

(Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยบริษัทได้แก่ราคาเสนอซ้ือ

ปัจจุบัน เคร่ืองมอืทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 
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(ข) เครืองมือทางการเงินในระดบัที 2 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ท่ีมีอยู่และอ้างอิง

จากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีสุ่ดเทา่ที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทัง้หมดในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้มาจากข้อมูลทีสั่งเกตได้ เครื่องมือน้ันจะรวมอยู่ในระดับที่ 2 

 

มลูค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คือมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยผู้บริหารเชื่อว่า

เงินกู้ยืมเหล่านี้มีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญจากราคาตามบัญชี เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัวและใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินที่เกดิจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบี้ย คำนวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตด้วยอัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้ในตลาดของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและระยะเวลาของกระแสเงินสดที่

คาดว่าจะได้รับ 

 

(ค) เครืองมอืทางการเงินในระดบัที 3 

 

ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่องมือน้ัน 

จะรวมอยูใ่นระดับที่ 3 

 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ คือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซ้ือและดอกเบี้ย

คงคา้งหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามบัญชี โดยเงินให้สินเชื่อส่วนใหญเ่ป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซ่ึงผู้บริหารประเมิน

แล้วว่า อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงของเงินให้สินเชื่อมีความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาด มูลค่า

ยุติธรรมของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน คือมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยผู้บริหารเชือ่ว่าหน้ีสิน

เหล่านี้มีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญจากราคาตามบัญชี เน่ืองจากมีระยะส้ันไม่มีรายการโอน

ระหว่างระดับที่ 1 และระดับท่ี 2 ของลำดับช้ันมูลค่ายุติธรรม และไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมในระหว่างงวด/ป ี

 

29 ภาระผกูพนั 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีเกิดจากรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 12.70 ล้านบาท (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 : 10.50 ล้านบาท) จากสัญญาบริการจำนวน 1.55 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 1.00 ล้านบาท)  

 

นอกจากน้ี บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงบริษัทไม่ได้รับรู้รายการเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเนื่องจากข้อยกเว้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 1.27 ล้านบาท 


