




บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 6,878,892 7,339,519
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปสุทธิ 9 1,773,754,272 1,817,503,828
ลูกหนี้อ่ืน 12 60,911,703 77,508,842
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 13 16,679,761 16,329,642
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14 28,832,065 71,027,625

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,887,056,693 1,989,709,456

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิ 9 1,779,832,823 2,020,109,293
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 15 11,523,667 14,419,714

สินทรัพยสิทธิการใช 5 37,246,468 -
สินทรัพยไมมีตัวตน 16 29,147,820 23,684,648
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 37,981,248 24,942,938
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,954,420 2,955,320

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,898,686,446 2,086,111,913

รวมสินทรพัย์ 3,785,743,139 4,075,821,369

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 335,000,000 1,470,000,000
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 18 150,585,451 110,948,891
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหน่ึงป 17 323,960,220 800,000,000
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 17 - 100,000,000
หนี้สินอนุพันธทางการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 19 24,143,384 -
ภาษีเงินไดคางจาย 50,916,629 30,009,245
หนี้สินตามสัญญาเชาสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 13,092,144 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,292,099 3,986,209

รวมหนีสินหมนุเวียน 900,989,927 2,514,944,345

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 1,823,966,971 500,000,000
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน 19 30,653,035 -
หนี้สินตามสัญญาเชา 23,140,196 -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 6,557,525 5,227,451
ประมาณการหน้ีสินคารื้อถอน 2,502,000 2,502,000

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 1,886,819,727 507,729,451

รวมหนีสิน 2,787,809,654 3,022,673,796

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 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 561,018,784 578,707,573
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 22 (43,837,135) -

รวมส่วนของเจ้าของ 997,933,485 1,053,147,573

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,785,743,139 4,075,821,369

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

(จดัประเภทใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ 6 211,045,564 214,346,189
รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 23,797,447 14,220,863
รายไดอ่ืน 6, 23 42,315,546 8,961,979

รวมรายได้ 277,158,557 237,529,031

ค่าใช้จ่าย

คาใชจายในการขายและบริหาร 6 107,208,273 89,877,257
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 100,656,838 -
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6 - 92,250,316
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและการลดลง

ของมลูคาของทรัพยสินรอการขาย 6 (3,444,226) -
ตนทุนทางการเงิน 28,593,100 29,774,431

รวมค่าใช้จ่าย 233,013,985 211,902,004

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 44,144,572 25,627,027
คาใชจายภาษีเงินได 24 (10,345,697) (6,205,346)

กาํไรสาํหรบังวด 33,798,875 19,421,681

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมลูทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ)

(จดัประเภทใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (36,504,136)          -
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภท

รายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง 7,300,827 -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (29,203,309) -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (29,203,309) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 4,595,566 19,421,681

กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 25 0.06 0.03

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมลูทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

(จดัประเภทใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ 6 443,636,293 424,427,860
รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 46,157,334 28,893,703
รายไดอ่ืน 6, 23 72,095,898 20,174,337

รวมรายได้ 561,889,525 473,495,900

ค่าใช้จ่าย

คาใชจายในการขายและบริหาร 6 195,683,954 179,078,050
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 218,164,485 -
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6 - 166,940,951
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและการลดลง

ของมลูคาของทรัพยสินรอการขาย 6 (3,877,574) -
ตนทุนทางการเงิน 60,221,388 57,716,254

รวมค่าใช้จ่าย 470,192,253 403,735,255

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 91,697,272 69,760,645
คาใชจายภาษีเงินได 24 (21,042,950) (15,551,178)

กาํไรสาํหรบังวด 70,654,322 54,209,467

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมลูทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ)

(จดัประเภทใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด 22 (34,018,687)          -
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภท

รายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง 22 6,803,738 -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (27,214,949) -

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี (27,214,949) -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 43,439,373 54,209,467

กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 25 0.12 0.09

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของขอมลูทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ - การ

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ป้องกนัความเสียง

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร กระแสเงินสด รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 300,000,000 174,440,000 - 451,736,819 - 926,176,819
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 54,209,467 - 54,209,467

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 300,000,000 174,440,000 - 505,946,286 - 980,386,286

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

- ตามทีรายงานไว้เดิม 300,000,000 174,440,000 - 578,707,573 - 1,053,147,573
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

มาถือปฏิบัติและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 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
เงินปนผล 21 - - - (72,000,000) - (72,000,000)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 70,654,322 (27,214,949) 43,439,373
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 21 - - 6,311,836 (6,311,836) - -

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 300,000,000 174,440,000 6,311,836 561,018,784 (43,837,135) 997,933,485

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหน่ึงของขอมลูทางการเงินระหวางกาลนี้

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

กาํไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(จดัประเภทใหม)่

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 91,697,272 69,760,645
รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 12,102,995 4,910,996
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 218,164,485 -
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6 - 167,068,951
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดจําหนาย

สินทรัพยถาวร (971) 62,152
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,336,880 1,739,958
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซ้ือ 6 (443,636,293) (424,427,860)
ตนทุนทางการเงิน 60,221,388 57,716,254

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ของเงินทุนหมุนเวียน (60,114,244) (123,168,904)

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิ 6 (123,207,254) (617,753,647)
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 6 113,907,926 55,899,578
ลูกหนี้อ่ืน 12,737,813 (2,882,947)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 38,875,547 (3,692,904)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 900 23,000
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 40,512,970 46,021,483
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (694,110) (611,421)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (6,806) (104,585)

เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)การดําเนินงาน 22,012,742 (646,270,347)

เงินสดรับดอกเบี้ย 509,942,849 484,004,072
เงินสดจายดอกเบี้ย (58,064,089) (58,028,963)
เงินสดจายภาษีเงินได - (11,790,899)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 473,891,502 (232,086,137)

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี
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(เดิมชือ “บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั”)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(จดัประเภทใหม)่

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 37,608 212,051
เงินสดจายซ้ืออุปกรณ (1,796,354) (793,727)
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (6,325,879) (4,461,381)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,084,625) (5,043,057)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 735,000,000 815,000,000
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,870,000,000) (570,000,000)
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (100,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,597,500,000 -
จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (750,000,000) -
จายคืนเงินตนของสัญญาเชา (6,767,504) -
เงินปนผลจาย 21 (72,000,000) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (466,267,504) 245,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ (460,627) 7,870,806
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 7,339,519 6,482,316

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 8 6,878,892 14,353,122

ยอดคงเหลือของรายการทีไม่ใช่เงินสด 

เจาหน้ีซื้ออุปกรณ 95,700 86,187
เจาหน้ีซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน - 2,100,000
โอนจากเงินมัดจําเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 2,987,741 -
การไดมาซ่ึงสินทรัพยสิทธิการใช 43,912,790 -

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ี

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

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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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 จำกัดเป็นบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงิน ประเภทเงนิให้สินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทมีสาขาจำนวน 24 สาขา (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 24 สาขา) 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหวา่งงวดทีรายงาน 
 

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

เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อลูกหนี้และผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทไดม้ีมาตรการ

ช่วยเหลือลูกหนี้ ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยให้ลูกหน้ีพักชำระค่างวดทั้งจำนวนหรือบางส่วนเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งสัดส่วนการพักชำระค่างวดขึ้นอยู่กับยอดจัดสินเชื่อเช่าซ้ือตามสัญญา และจำนวนงวดค้างชำระของ

ลูกหนี ้ณ วันที่ลูกหน้ีขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวประมาณร้อยละ 6 ของจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด 
 

ในขณะเดียวกัน ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกแนวปฏบัิติทางการบัญชี โดยมีมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้

ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราว

สำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

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

3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

และขอ้กำหนดเพิ่มเติมอ่ืนเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงนิของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จัดทำตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ใหใ้ช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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4 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการ

จัดทำงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเร่ืองดงัต่อไปนี้ 
 

1) การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติดังที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 5 
 

2) การนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตามแนวทางในหนังสือเวียนของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส.(23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ี 

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 และ

หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่  ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่อง มาตรการการให้ความ

ช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563  
 

โดยบริษัทนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุด

ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี้ 
 

 ในกรณีที่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate) เดิมไม่สะท้อน

ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่เป็นอัตรา

คิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม

หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 

 ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีการทั่วไป (General approach) 

บริษัทพิจารณาน้ำหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต ที่เกิดจากภาวะวิกฤตช่ัวคราว เช่น  

ใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต เป็นน้ำหนักท่ีน้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถใน

การชำระหนี้ของลูกหน้ีจากประสบการณใ์นอดีต 

 บริษัทคงการจัดชั้นหนี้ของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเข้ามาตรการภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม

หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

3) การนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพ่ือลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

การเปลยีนแปลงสญัญาเช่า 
 

ในกรณีท่ีบริษัทในฐานะผู้เช่าได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 

บริษัทเลือกท่ีจะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่าเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่ได้รับการลดค่าเช่า แต่เลือกที่จะนำข้อยกเว้นจาก

มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ  
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โดยการปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดตามสัดส่วนที่ได้รับส่วนลดตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการลดค่าเช่า 

และกลับรายการค่าเสือ่มราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ในระหว่าง

งวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง โดยรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในรายการกำไร(ขาดทุน)อื่น แทนการปรับปรุง

มูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใหม่ 
 

การกลบัรายการสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 

บริษัทเลือกที่จะไม่นำข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการ

พิจารณาประมาณการความเพียงพอของกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่บริษัทจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่า

ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอตัดบัญชีดงักล่าว 
 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 

บริษัทเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพิจารณา

ว่าสินทรัพย์ของบริษัทอาจมีการด้อยค่าหรือไม่ 
 

4) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับมูลค่าในการรับรู้เร่ิมแรกของทรัพย์สินรอการขาย จากเดิมรับรู้ด้วย

มูลค่าตามบัญชีสุทธิของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วันที่ยึดทรัพย์ เป็นราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โดยผลกระทบสำหรับข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบแสดงในหมายเหตุข้อ 6 
 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าถือปฏิบติัและการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

บริษทัได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน (มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่32 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9) และท่ีเกี่ยวกับสัญญาเช่า (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 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9) และ 

ที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16) เป็นคร้ังแรกมีดังนี้ 
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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 

     

สินทรพัย ์     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนที่ 

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

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

     

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน     

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

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

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 40,801,914 40,801,914 

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

     

หนีสินและส่วนของเจา้ของ     

หนีสินหมุนเวียน     

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินส่วนที่ 

   ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

 

- 

 

13,523,868 

 

- 

 

13,523,868 

หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ 

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

     

หนีสินไมห่มุนเวียน     

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

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

     

ส่วนของเจ้าของ     

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

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ - (16,622,186) - (16,622,186) 
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ก) เครืองมือทางการเงิน 

 

บริษัทได้นำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติตั้ งแต่วันที่   

1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็น

รายการปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 

 

การนำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธี

ปฏบิตัิทางบัญชีของบริษัทที่เปน็สาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

การดอ้ยค่า 
 

ข้อกำหนดทางบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทำให้บริษัทต้องพิจารณาและรับรู้ผล

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

ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีอ่ืนจำนวน 11,017,655 บาท 

และ 859,543 บาทตามลำดับ โดยรับรู้การปรับปรุงเมื่อเร่ิมนำมาตรฐานมาใช้คร้ังแรกในกำไรสะสมต้นงวด 

 

อนุพนัธท์างการเงนิ 

 

อนุพันธ์ทางการเงินรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายตุิธรรม ณ วันที่บริษัทเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ และวัดมูลค่าในภายหลัง

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษัทได้เลือกให้อนุพันธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง 

โดยข้อกำหนดทางบัญชเีกีย่วกับการบัญชีป้องกันความเส่ียงกำหนดให้บริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทนุในส่วนที่มี

ประสิทธิผลของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งจะสามารถจัด

ประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลของ

เครือ่งมือที่ใช้ปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดในกำไรหรือขาดทุนทันที 

 

ปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยแลกเปล่ียน

จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี้ย  

โดยรับรู้การปรับปรุงเมื่อเริ่มนำมาตรฐานมาใช้ครั้งแรกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของต้นงวดจำนวน 

16,622,186 บาท 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า 

 

บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ โดยการรับรู้หนี้สินตาม

สัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเปน็สัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

เรื่อง สัญญาเช่า ทั้งน้ี หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 มาถือปฏิบัติ

ดังกล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินที่จะต้องชำระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพ่ิม ณ วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพ่ิมถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักท่ีบริษัทนำมาใช้ในการคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 4.40 

ต่อปี 

 บาท 
  

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนนิงานที่ได้เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 38,795,291 

หัก: ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ณ วันที่นำใช้เปน็ครั้งแรก (3,523,541) 
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง (2,428,200) 

หกั: สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต่ำที่รับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยตามวธีิเส้นตรง (1,195,950) 

หกั: ส่วนของค่าบริการที่ไดร้วมอยู่ในค่าเช่า (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 

 

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือ

ปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาเช่านั้น ทั้งน้ี บริษัทไม่มีสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาที่สร้างภาระที่ต้องนำมาปรับปรุง

กับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้น้ัน เป็นการเช่าสินทรัพย์ดังต่อไปนี ้

 

 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

อสังหาริมทรัพย ์ 26,170,744 30,075,548 

ยานพาหนะ 11,075,724 10,726,366 

รวมสินทรัพย์สิทธกิารใช้ 37,246,468 40,801,914 
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วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิบีรษิทัเลอืกใช ้

 

ในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกับสัญญาเช่าท่ีบริษัทมีอยู่ก่อน

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานดังนี้ 

 ใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสำหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล 

 พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนำมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบับที ่16 มาถือปฏิบัติ 

 ถือว่าสัญญาเช่าดำเนินงานที่มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 

 ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ในกรณีท่ีสัญญาให้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญา

เช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

 เลือกที่จะไม่พิจารณาใหม่ว่าสัญญาต่าง ๆ เข้าเงือ่นไขของสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 หรือไม ่โดยยึดตามการพิจารณาของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ือง  

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม ่

 

นโยบายการบญัชีทีเปลียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกบัเครืองมอื

การเงิน และมาตรฐานเรืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  

 

เงินลงทุนและสินทรพัยท์างการเงินอืน 

 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังนี้ 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตัดจำหน่าย 

 

บริษัทรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในวันซ้ือขายด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ

ขาดทุนซึ่งบริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการในกำไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหนี ้

 

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้จะพิจารณาจากโมเดลธุรกิจในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและจาก

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา โดยจะจัดประเภทตามลักษณะการวัดมูลค่า ดังนี้ 

 

- ราคาทุนตัดจัดหน่าย: สินทรัพย์ที่บริษัทถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีลักษณะของเงิน

ต้นและดอกเบี้ยจะรับรู้ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและ

แสดงรวมอยู่ในรายได้ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการและกำไรขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนจะรับรู้ในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เปน็รายการ

แยกต่างหาก 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: สินทรัพย์ที่บริษัทถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตาม

สัญญาท่ีมีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย และถือไว้เพ่ือขาย จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มน้ีจะรับรู้ในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้

ดอกเบี้ยจะรับรู้ในส่วนของรายได้ทางการเงิน และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนซึ่งจะรับรู้ในกำไร

หรือขาดทุนอื่น กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัดประเภทใหม่มายัง

กำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินด้งกล่าว  

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน: สินทรัพย์ที่บริษัทถือไว้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าแบบราคาทุนตัด

จำหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผา่นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน 

โดยกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกจะแสดงรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนอื่น 

 

บริษัทจดัประเภทตราสารหนี้เมื่อโมเดลธุรกิจ ในการจดัการสินทรัพย์ทางการเงนิเปล่ียนไปเท่าน้ัน 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวม

การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหน้ีที่วัดมูลค่า

ด้วยวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซ่ึงวิธีการวัดมูลค่า 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้น ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์หรือไม่ 

 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

20 

บริษัทใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหน้ีที่มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงใน

คุณภาพเครดิตแบ่งเป็นสามระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกดิขึ้นและการรับรู้รายไดด้อกเบี้ยแตกต่างกนั ได้แก่ 

 

- ระดับที่ 1 หากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินไม่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การ

รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผ่ือผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าดว้ยจำนวนเงินเทา่กับ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

- ระดับที่ 2 หากความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้

รายการเมื่อแรกเร่ิม ค่าเผ่ือผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

- ระดับที่ 3 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  

ค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

 

การรบัรูร้ายไดด้อกเบยี 

 

รายได้ดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต บริษัทใช้อัตราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ทางการเงินสุทธิด้วยค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิต หากสินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว 

บริษัทจะคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าตามบัญชีดังเดิม 

 

อนุพนัธ์ทางการเงิน - สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 

 

อนุพันธ์ทางการเงินรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่บริษัทเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ และวัดมูลค่าในภายหลัง

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษัทได้เลือกให้อนุพันธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง 

โดยข้อกำหนดทางบัญชเีกี่ยวกับการบญัชีป้องกันความเส่ียงกำหนดให้บริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในส่วนที่มี

ประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งจะสามารถ 

จัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนในส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลของ

เครือ่งมอืที่ใช้ปอ้งกันความเส่ียงในกระแสเงินสดในกำไรหรือขาดทุนทนัที 
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สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

บริษัทมีสัญญาเช่าสำนักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเช่า

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

ได้จัดประเภทสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน สุทธิ

จากเงินจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับจากผู้ให้เช่า จะรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทรับรู้สัญญาเช่าเมื่อบริษัทสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหน้ีสินและต้นทุน

ทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบีย้คงที่

จากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีคงเหลืออยู่ บริษัทคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุ

ที่ส้ันกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า 
 

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่า

ปจัจบุันของ : 

 ค่าเช่าคงที่สุทธิดว้ยเงินจงูใจค้างรับ 

 ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดชันี  

 มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมลูค่าคงเหลือ 

 ราคาสิทธเิลือกซ้ือหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธ ิและ 

 ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่บริษัทคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น 
 

บริษัทจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ 

บริษัทจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซ่ึงก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์

ที่มมีูลค่าใกล้เคียงกนั ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ดว้ย : 

 จำนวนที่รับรู้เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ค่าเช่าจ่ายทีไ่ด้ชำระกอ่นเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธจิากเงินจูงใจทีไ่ด้รับตามสัญญาเช่า 

 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก และ 

 ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์ 
 

โดยค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมลูค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง 

สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ

ประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงาน 
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6 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ในข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบสำหรับรายการค่าตอบแทนพนักงานท่ีเดิมแสดง

เป็นยอดสุทธิในรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อมาแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายการขาดทุนจาก 

การจำหน่ายและการลดลงของมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายทั้งจำนวน โดยส่วนหนึ่งมาแสดงเป็นหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะ

สูญ และอีกส่วนหนึ่งมาแสดงเป็นยอดสุทธิในรายได้อ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวเลขในข้อมูลทางการเงินงวดปัจจุบัน 
 

ผลกระทบจากการจัดประเภทดังกล่าวสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แสดงได้

ดังน้ี 
 

 ก่อนจดัประเภทใหม่ รายการจดัประเภทใหม ่ หลงัจดัประเภทใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 

     30 มิถนุายน พ.ศ. 2562    

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซ้ือ 210,078,108 4,268,081 214,346,189 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 85,609,176 4,268,081 89,877,257 

รายได้อ่ืน 10,525,352 (1,563,373) 8,961,979 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 72,815,575 19,434,741 92,250,316 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของ    

    ทรัพย์สินรอการขาย 20,998,114 (20,998,114) - 
    

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 

    30 มิถนุายน พ.ศ. 2562    

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซ้ือ 415,773,289 8,654,571 424,427,860 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 170,423,479 8,654,571 179,078,050 

รายได้อ่ืน 24,682,908 (4,508,571) 20,174,337 

หนีสู้ญและหน้ีสงสัยจะสูญ 127,167,576 39,773,375 166,940,951 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของ    

    ทรัพย์สินรอการขาย 44,281,946 (44,281,946) - 
    

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 

    30 มิถนุายน พ.ศ. 2562    

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซ้ือ (415,773,289) (8,654,571) (424,427,860) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ (626,408,218) 8,654,571 (617,753,647) 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 127,295,576 39,773,375 167,068,951 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของ    

    ทรัพย์สินรอการขาย 898,854 (898,854) - 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 94,774,099 (38,874,521) 55,899,578 
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7 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการ

นำนโยบายการบัญชีมาใช้ และจำนวนเงนิของสินทรัพย์และหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึน้จริงอาจจะแตกต่าง

จากการประมาณการ 

 

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัท

และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สำคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินสำหรับปี

ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเร่ืองการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน จากการนำมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงนิมาถือปฏิบัติ ดังท่ีกล่าวในหมายเหตุข้อ 5 

 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

เงินสด 134,445 125,259 

เงนิฝากกระแสรายวันและเงนิฝากออมทรัพย ์ 6,744,447 7,214,260 

รวมเงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 6,878,892 7,339,519 

 

9 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือสทุธิ 

 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ส่วนทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหน้ีตามสัญญาเชา่ซ้ือ 2,535,559,597 2,252,045,644 4,787,605,241 

หัก  รายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (709,599,294) (431,546,428) (1,141,145,722) 

บวก  ค่านายหน้ารอตัดบัญชี 85,471,255 51,979,780 137,451,035 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้    

   รอตัดบัญชีและค่านายหน้ารอตัดบัญชี 1,911,431,558 1,872,478,996 3,783,910,554 

หัก  ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    

          (หมายเหตุ 10) (137,677,286) (92,646,173) (230,323,459) 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 1,773,754,272 1,779,832,823 3,553,587,095 
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 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 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธจิากรายได ้    

   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) 

รวมลกูหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธ ิ 1,817,503,828 2,020,109,293 3,837,613,121 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การจัดชั้นและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ 

มดีังต่อไปน้ี 

 วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า

ซือหกัด้วยรายได้

ดอกเบยีรอตดับญัชี 

ค่าเผือผลขาดทุน

ด้านเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขนึ 

 บาท บาท 

   

การจดัชนั   

ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 3,351,020,755 79,390,922 

   ของความเสี่ยงด้านเครดติ   

มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคญั 212,960,689 69,956,103 

   ของความเส่ียงด้านเครดิต   

มกีารด้อยค่าดา้นเครดิต 82,478,075 80,976,434 

รวม 3,646,459,519 230,323,459 
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ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ มดีงัต่อไปนี ้

 

 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 บาท 

  

ยังไมถ่ึงกำหนดชำระ 3,330,137,867 

เกนิกำหนดชำระ  

   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 เดอืน ถึง 4 เดือน 30,659,788 

   มากกว่า 4 เดอืน ถึง 5 เดือน 27,363,942 

   มากกว่า 5 เดอืน ถึง 6 เดอืน 21,782,329 

   มากกว่า 6 เดือน 16,936,821 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธจิากรายไดร้อตัดบัญชี 3,912,522,647 

บวก ค่านายหน้ารอตัดบญัช ี 154,164,611 

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธจิากรายได้รอตัดบัญชีและค่านายหน้ารอตัดบญัช ี 4,066,687,258 

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

รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 3,837,613,121 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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10 ค่าเผอืผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ 

 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 สินทรพัยท์าง สินทรพัยท์าง   

 การเงินทีไม่มีการ การเงินทีมกีาร   

 เพิมขนึอย่างม ี เพิมขึนอย่างมี สินทรพัยท์าง  

 นัยสาํคญัของ นัยสาํคญัของ การเงินทีมกีาร  

 ความเสียงด้านเครดิต ความเสียงด้านเครดิต ด้อยค่าด้านเครดิต รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  

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

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการจัดชั้น :     

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไมม่กีาร

เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญของ 

ความเสี่ยงดา้นเครดิต 68,429,519 (62,074,077) (6,355,442) - 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึ้น

อย่างมีนยัสำคัญของความเส่ียง

ดา้นเครดติ (50,643,624) 60,205,746 (9,562,122) - 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (9,299) (85,730,531) 85,739,830 - 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวัดมูลค่า

คา่เผ่ือผลขาดทุนใหม่ (35,050,589) 129,985,478 121,345,660 216,280,549 

สินทรพัย์ทางการเงินใหม่ที่ได้มา 19,456,526 - - 19,456,526 

สว่นท่ีโอนเปน็ทรพัย์สนิรอการขาย (2,032,854) (35,169,295) (56,565,669) (93,767,818) 

ส่วนท่ีตัดออกจากบญัชี - (21,049) (140,388,396) (140,409,445) 

อื่น ๆ (818,729) (4,806,595) (5,702,821) (11,328,145) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 79,390,922 69,956,103 80,976,434 230,323,459 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าว ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหน้ีประเภทอื่นที่แสดงรวมอยู่ในลูกหน้ีอ่ืน 

ในข้อมูลทางการเงิน 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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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 

เกินกำหนดชำระ    

   ไมเ่กิน 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 เดือน 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 มีดังต่อไปนี ้

 

 สาํหรบัปีสินสดุ 

 วนัที 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 

 บาท 

  

ยอดคงเหลือต้นป ี 179,990,782 

บวก หนี้สงสัยจะสูญ  261,027,509 

หัก หน้ีสูญตัดบัญช ี (211,944,154) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 229,074,137 

 

สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนี้สูญไดร้ับคืนเป็นจำนวน 81.44 ล้านบาท  

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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12 ลูกหนีอืน 

 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ลูกหน้ีอ่ืน 59,655,569 76,468,538 

ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 1,256,134 1,040,304 

รวมลูกหนี้อ่ืน 60,911,703 77,508,842 

 

13 ทรพัยสิ์นรอการขายสุทธิ 

 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ทรัพย์สินรอการขาย 16,679,761 31,433,383 

หัก  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของทรพัย์สินรอการขาย - (15,103,741) 

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ 16,679,761 16,329,642 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทรัพย์สินรอการขายราคาตามบัญชีสุทธ ิ3.40 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่าง

ช่วงระยะเวลาการไถ่ถอนคืนของลูกหน้ี อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในอดีตบริษัทคาดว่าลูกหน้ีกลุ่มดังกล่าว 

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

 

14 สินทรพัยห์มุนเวยีนอืน 

 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 28,814,391 68,034,547 

เงินมัดจำ - 2,987,741 

อ่ืน ๆ 17,674 5,337 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,832,065 71,027,625 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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15 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 

 

 

 

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครืองใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที     

   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563     

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

จัดประเภทใหมส่่วนปรับปรุงอาคารที่เกิด      

จากประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนเปน็     

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

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

ซื้อสินทรัพย์ 389,556 654,398 848,100 1,892,054 

รายการปรับปรุง - - 610,000 610,000 

จำหน่ายสินทรัพย ์ - (34,137) (1,356) (35,493) 

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

หัก  ค่าเส่ือมราคา (878,962) (567,936) (2,792,866) (4,239,764) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 2,727,549 2,902,193 5,893,925 11,523,667 

 

16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

   โปรแกรม  

 โปรแกรม สิทธิการใช้ คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร ์ สนามกอลฟ์ ระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดหกเดอืนสินสุดวนัที     

   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563     

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

ซื้อสินทรัพย์ 18,130 - 7,404,490 7,422,620 

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

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

หกั  ค่าตัดจำหน่าย (1,244,116) (105,332) -   (1,349,448) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 20,875,644 867,686 7,404,490 29,147,820 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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17 เงินกู้ยมื 

 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

รายการหมนุเวยีน   

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 335,000,000 1,470,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 323,960,220 800,000,000 

เงนิกูย้ืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกีย่วข้องกัน - 100,000,000 

เงนิกู้ยืมหมุนเวียนรวม 658,960,220 2,370,000,000 

   

รายการไม่หมุนเวยีน   

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,823,966,971 500,000,000 

เงนิกูย้ืมไม่หมุนเวียนรวม 1,823,966,971 500,000,000 

   

รวมเงินกู้ยืม 2,482,927,191 2,870,000,000 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,482.93 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”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมมีดังน้ี 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : 

 

 สาํหรบังวดหกเดือน สาํหรบัปี 

 

สินสดุวนัที 

30 มิถนุายน 

สินสดุวนัที 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตี้นงวด/ป ี 100,000,000 - 

เงนิกูย้ืมเพ่ิม 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 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อป ี 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน : 

 

 สาํหรบังวดหกเดือน สาํหรบัปี 

 

สินสดุวนัที 

30 มิถนุายน 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

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

เงินกูย้ืมเพ่ิม 1,600,000,000 - 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการกูย้ืมรอตัดบญัช ี (2,072,809) - 

จ่ายคืนเงนิกู้ยมื (750,000,000) (400,000,000) 

ราคาตามบญัชี ณ วันสิ้นงวด/ป ี 2,147,927,191 1,300,000,000 

 

ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ร้อยละ 

6MTHBFIX + 1.20 ร้อยละ 6MTHBFIX + 1.41 ร้อยละ MLR - 1.85 และร้อยละ MLR - 1.50 ต่ อปี  (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 6MTHBFIX + 1.20 ร้อยละ 6MTHBFIX + 1.41 และร้อยละ MLR - 1.85 ต่อป)ี 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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บริษัทมีวงเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิที่ยังไมไ่ด้เบิกใช้ดังต่อไปน้ี 
 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

วงเงินเบิกเกินบญัช ี 30,000,000 30,000,000 

วงเงินเพ่ือออกหนังสือค้ำประกัน 5,000,000 5,000,000 

วงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 885,000,000 - 

รวม 920,000,000 35,000,000 
 

ณ วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีเป็นร้อยละ MOR (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 : ร้อยละ MOR) 
 

18 เจ้าหนีการคา้และเจา้หนีอืน 
 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

เจา้หนี้การค้า 81,588,323 41,043,907 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 6,038,502 5,119,612 

เจา้หนี้อ่ืน 10,289,021 9,879,824 

ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 52,669,605 54,905,548 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น 150,585,451 110,948,891 
 

19 หนีสินอนุพนัธท์างการเงิน 
 

บริษัททำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยแลกเปล่ียนจากอัตรา

ดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อป้องกันความเสีย่งในกระแสเงินสด โดยยอดคงเหลือของสัญญาแลกเปล่ียน

อัตราดอกเบี้ย มดีงัน้ี 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

หนีสินอนุพนัธท์างการเงิน - สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย   

ส่วนทีห่มุนเวียน 24,143,384 - 

ส่วนที่ไมห่มุนเวียน 30,653,035 - 

รวม 54,796,419 - 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 

33 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

มีดงัน้ี 

 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

จำนวนเงินตามสัญญา (บาท) 1,100,000,000 1,100,000,000 

อัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาแลกเปล่ียน (ร้อยละ) 4.25 - 4.35 4.25 - 4.35 

อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญาแลกเปลี่ยน (ร้อยละ) 1.86 - 2.34 2.52 - 2.59 

ครบกำหนดสัญญา กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เมษายน พ.ศ. 2563 

 - มิถนุายน พ.ศ. 2566 - ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

กอ่นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทไม่ได้รับรู้รายการเก่ียวกับอนุพันธ์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเป็น

แนวทางที่สามารถกระทำได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลคา่หุ้น 

 
 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีออกและชาํระแล้ว 

 

จาํนวน 

หุ้นสามญั 

มูลคา่ 

หุ้นสามญั 

จาํนวน 

หุ้นสามญั 

มูลค่า 

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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 900,000,000 450,000,000 600,000,000 300,000,000 174,000,000 474,440,000 

 

ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที ่2/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมมีติอนุมัติให้โอนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ที่เปน็ของบริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด ให้แก่บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) ในสัดส่วนทีเ่ทา่กัน ซ่ึงทำให้บริษัท มติซุย แอนด ์คัมปนี จำกดั ส้ินสุดการเปน็ผูถ้ือหุ้นของบริษัท  

 

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

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

600,000,000 หุ้น และท่ีประชุมอนุมัติให้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรือนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท จากหุ้นสามัญจำนวน 

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

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

เมื่อวันท่ี 25 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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21 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 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 

ได้จ่ายเงนิปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

22 องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ 

 

รายการเคล่ือนไหวขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

มีดงัน้ี 
 

 30 มิถนุายน 

 

พ.ศ. 2563 

บาท 

  

ราคาตามบัญชีต้นงวด - ตามที่รายงานไว้เดมิ - 

ผลกระทบจากการปรับใช้กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงนิ (หมายเหตุ 5) (16,622,186) 

ราคาตามบัญชีต้นงวด - ตามที่ปรับปรุงใหม่ (16,622,186) 

จัดประเภทใหม่ไปยงัส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับดอกเบี้ยจ่าย 10,618,736 

ผลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าสัญญาอนุพนัธท์างการเงิน (44,637,423) 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 6,803,738 

ราคาตามบญัช ีณ วันส้ินงวด (43,837,135) 
 

23 รายได้อืน 

 

รายไดอ่ื้นสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดังน้ี 
 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 

วนัที 30 มิถนุายน 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุ 

วนัที 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

หนี้สูญได้รับคืน 40,261,110 8,086,909 67,607,526 18,383,776 

รายได้ค่าปรับชำระเงนิล่าช้า 1,608,162 627,709 3,253,887 1,354,315 

อื่น ๆ 446,274 247,361 1,234,485 436,246 

รวมรายได้อ่ืน 42,315,546 8,961,979 72,095,898 20,174,337 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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24 คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้

 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 

วนัที 30 มิถนุายน 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุ 

วนัที 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

ภาษีเงนิไดง้วดปจัจบุนั 13,809,507 9,561,801 21,239,656 24,155,621 

ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี (3,463,810) (3,356,455) (196,706) (8,604,443) 

 10,345,697 6,205,346 21,042,950 15,551,178 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลได้ตั้งค้างจ่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกับที่ใช้

กับกำไรรวมทั้งปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อัตราร้อยละ 22.95 ต่อป ี(ประมาณการอัตราภาษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาล

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คือ อัตราร้อยละ 22.29 ต่อปี) 
 

25 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดที่เป็นของหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย 

ถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด 
 

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

กำไรตอ่หุ้นสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ 
 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 

วนัที 30 มิถนุายน 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุ 

วนัที 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

กำไรสุทธทิี่เปน็ของผู้ถือหุ้นสามญั (บาท) 33,798,875 19,421,681 70,654,322 54,209,467 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักที่ถือ     

   โดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด (หุ้น) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 

กำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.06 0.03 0.12 0.09 

 

บรษิัทไม่มกีารออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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26 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

บุลคลและบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง

หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย 

และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัทที่เปน็เจ้าของส่วนได้เสียในสทิธิออกเสียงของบริษัท

ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก

ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบคุคลเหล่าน้ัน กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใน

การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า

รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย  

 

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

(มหาชน) ซ่ึงแต่ละบรษิัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด 

 

ลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนัมีดงัน้ี 

 

บุคคลหรอืกิจการทีเกียวขอ้งกนั ประเทศทีจดัตงั/สญัชาติ ความสมัพนัธ ์
   

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปน ีจำกัด 

บริษัท พริซึม่ โซลชูั่นส์ จำกัด 

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด 

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

บคุคลที่เก่ียวข้องกัน 

ไทย 

ไทย 

ญี่ปุ่น 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ผู้ถือหุน้ 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

มผีู้ถือหุ้นร่วมกัน 

มผีู้ถือหุ้นร่วมกัน 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

ผู้ถือหุน้/กรรมการ 

 

บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รายการระหว่างบริษัทและ

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่วข้องกัน มีดงัน้ี 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 

วนัที 30 มิถนุายน 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุ 

 วนัที 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ค่าทีปรึกษา     

   บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน - 50,000 - 200,000 

     

ค่าซืออปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) - 84,280 - 84,280 

   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 133,140 - 167,440 - 

   บริษัท พริซ่ึม โซลูช่ันส์ จำกัด - 777,268 613,000 777,268 

     

ค่าบริการ     

   บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด 745,086 - 745,086 - 

   บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 6,600 - 6,600 - 

     

ต้นทุนทางการเงิน     

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) - - 235,329 - 

   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - - 235,329 - 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลือสำหรับรายการระหว่างบริษัทและ

บคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน มดีงัน้ี 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 

   

เจ้าหนีค่าซืออปุกรณ์และสินทรพัยไ์มม่ตีวัตน   

   บริษัท พริซึม่ โซลูชั่นส์ จำกดั - 19,260 

   

เจ้าหนีค่าบริการ   

    บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด  112,350 - 

    บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 7,062 - 

   

เงินกู้ยืมจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั   

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

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

   

ดอกเบยีค้างจา่ย   

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) - 380,795 

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

 

ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผู้บริหารสาํคญั 

 

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหาร

สำคัญของบริษัท มีดังต่อไปนี ้

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุ 

วนัที 30 มิถนุายน 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,250,100 3,995,000 6,242,900 9,732,250 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 297,761 89,371 601,451 178,741 

รวมค่าตอบแทนที่จา่ยให้ผู้บริหารสำคัญ 3,547,861 4,084,371 6,844,351 9,910,991 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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27 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

บริษัทดำเนินกิจการหลักในส่วนงานเดียว คือ เงินให้สินเชื่อซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

หลักในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้มีการนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เนื่องจากข้อมูลที่เสนอในข้อมูลทางการเงินน้ี 

สอดคล้องกับรายงานภายในที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ 

 

28 การประมาณมูลคา่ยุติธรรม 

 

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม สามารถจำแนกความแตกต่างของระดับ

ข้อมูลตามวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ดังน้ี 

 

 ขอ้มลูระดบัที 1 

ราคาเสนอซื้อขาย (ไมต่้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั  

 

 ข้อมูลระดบัที 2 

ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล

ราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก ่ข้อมูลทีค่ำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินนั้น 

 

 ข้อมูลระดบัที 3 

ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได)้ 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมคือหน้ีสินอนุพันธ์

ทางการเงินที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้น

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

 

(ก) เครืองมือทางการเงินในระดบัที 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันท่ี

ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสม่ำเสมอ จากการ

แลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกำกับดูแล และราคานั้น

แสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึน้จริงอย่างสม่ำเสมอ ในราคาซึ่งคูสั่ญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกำหนดในการซ้ือขาย 

(Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยบริษัทได้แก่ราคาเสนอซ้ือ

ปัจจุบัน เคร่ืองมอืทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับท่ี 1 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมชือ “บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
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(ข) เครืองมือทางการเงินในระดบัที 2 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง วัดมูลคา่โดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิง

จากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีสุ่ดเทา่ที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลทีเ่ป็นสาระสำคัญทัง้หมดในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้มาจากข้อมลูทีสั่งเกตได้ เคร่ืองมอืนั้นจะรวมอยู่ในระดับที่ 2 

 

มลูค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คือมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยผู้บริหารเชื่อว่า

เงินกู้ยืมเหล่านี้มีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญจากราคาตามบัญชี เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัวและใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ในตลาด และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินท่ีเกดิจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา

ดอกเบี้ย คำนวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตด้วยอัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้ในตลาดของเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและระยะเวลาของกระแสเงินสดที่

คาดว่าจะได้รับ 

 

(ค) เครืองมอืทางการเงินในระดบัที 3 

 

ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่องมือน้ัน 

จะรวมอยูใ่นระดับที่ 3 

 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ คือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซ้ือและดอกเบี้ยคง

ค้างหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี โดยเงินใหสิ้นเชื่อส่วนใหญเ่ป็นอัตราดอกเบีย้คงที ่ซึ่งผู้บรหิารประเมินแล้วว่า 

อัตราดอกเบี้ยทีแ่ท้จริงของเงนิให้สินเชื่อมคีวามเทียบเคียงกบัอัตราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้ริงในตลาด มูลค่ายุติธรรมของ

เจา้หน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน คือมลูค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยผู้บริหารเช่ือวา่หนี้สินเหล่าน้ีมีมูลค่า

ยุติธรรมไม่แตกต่างอยา่งเป็นนัยสำคัญจากราคาตามบัญชี เน่ืองจากมีระยะส้ัน 

 

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดบัที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม และไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการ

ประเมนิมลูค่ายุติธรรมในระหว่างงวด 

 

29 ภาระผกูพนั 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดจากรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 12.20 ล้านบาท (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 : 10.50 ล้านบาท) จากสัญญาบริการจำนวน 0.60 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 1.00 ล้านบาท)  

 

นอกจากน้ี บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าระยะสั้นซ่ึงบริษัทไม่ได้รับรู้รายการเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเน่ืองจากข้อยกเว้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 0.66 ล้านบาท 

 

 


