








บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั

(เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9 7,339,519 6,482,316
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งปสุทธิ 10 1,817,503,828 1,532,946,848
ลูกหนี้อ่ืน 12 77,508,842 53,997,768
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 13 16,329,642 9,327,864
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14 71,027,625 78,959,691

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,989,709,456 1,681,714,487

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิ 10 2,020,109,293 1,830,435,591
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณสุทธิ 15 14,419,714 21,300,413
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 16 23,684,648 18,070,827
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 17 24,942,938 11,944,420
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,955,320 2,944,380

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,086,111,913 1,884,695,631

รวมสินทรพัย์ 4,075,821,369 3,566,410,118

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั

(เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 18 1,470,000,000 800,000,000
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 19 110,948,891 116,479,517
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18 800,000,000 400,000,000
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 18 100,000,000 -
ภาษีเงินไดคางจาย 30,009,245 11,790,899
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,986,209 5,375,424

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,514,944,345 1,333,645,840

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 500,000,000 1,300,000,000
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 20 5,227,451 4,085,459
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอน 2,502,000 2,502,000

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 507,729,451 1,306,587,459

รวมหนีสิน 3,022,673,796 2,640,233,299

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั

(เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ จาํนวน 30,000,000 หุน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 21 300,000,000 300,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ จาํนวน 30,000,000 หุน

จายชําระแลวหุนละ 10 บาท 21 300,000,000 300,000,000
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 21 174,440,000 174,440,000
กําไรสะสม

จัดสรรแลว 
ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 - -

ยังไมไดจดัสรร 578,707,573 451,736,819

รวมส่วนของเจ้าของ 1,053,147,573 926,176,819

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 4,075,821,369 3,566,410,118

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั

(เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

(จดัประเภทใหม่)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้

รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ 4 882,168,801 712,189,050
รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ 63,645,198 68,269,480
รายไดอ่ืน 23 87,767,817 43,472,467

รวมรายได้ 1,033,581,816 823,930,997

ค่าใช้จ่าย

คาใชจายในการขายและบริหาร 4, 24 361,922,154 323,622,616
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 11 261,027,509 209,383,633
ขาดทุนจากการจําหนายและการลดลงของมูลคา

ของทรัพยสินรอการขาย 126,224,993 84,735,289
ตนทุนทางการเงิน 122,751,974 90,528,445

รวมค่าใช้จ่าย 871,926,630 708,269,983

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 161,655,186 115,661,014
คาใชจายภาษีเงินได 25 (35,418,466) (25,748,882)

กาํไรสาํหรบัปี 126,236,720 89,912,132

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั

(เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ)

(จดัประเภทใหม่)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

การวัดมลูคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน
หลังออกจากงาน 25 917,542            706,293            

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหม
ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 25 (183,508) (141,259)

รวมรายการที่จะไมจดัประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 734,034 565,034

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 734,034 565,034

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 126,970,754 90,477,166

กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 26 4.21 3.53

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั

(เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 4,022,000 174,440,000 - 361,259,653 539,721,653
การเพิ่มทุนหุนสามัญ 21 295,978,000 - - - 295,978,000
กําไรสําหรับป - - - 89,912,132 89,912,132
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - 565,034 565,034

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 300,000,000 174,440,000 - 451,736,819 926,176,819

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 300,000,000 174,440,000 - 451,736,819 926,176,819
กําไรสําหรับป 126,236,720 126,236,720
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - 734,034 734,034

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหนา 12 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

กาํไรสะสม
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(เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”)

(จดัประเภทใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 161,655,186 115,661,014
รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 24 10,106,092 8,996,697
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 261,343,785 209,429,233
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาของทรัพยสินรอการขาย 6,493,405 5,812,149
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนาย

สินทรัพยถาวร 76,327 (14,803)
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 3,069,769 1,299,603
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซ้ือ 4 (882,168,801) (712,189,050)
คาใชจายดอกเบี้ย 122,751,974 90,528,445

90,528,445กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง (316,672,263) (280,476,712)
ของเงินทุนหมุนเวียน

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิ 4 (1,124,000,240) (1,481,068,519)
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 244,259,525 170,777,012
ลูกหนี้อ่ืน (23,699,350) (17,062,017)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,712,817 (41,026,506)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (10,940) (335,678)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (6,196,386) (19,982,048)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,389,215) (2,069,126)
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,010,235) (29,700)

เงินสดใชไปในการดําเนินงาน (1,222,006,287) (1,671,273,294)

เงินสดรับดอกเบี้ย 1,013,156,143 799,781,102
เงินสดจายดอกเบี้ย (122,580,033) (86,319,815)
เงินสดจายภาษีเงินได (29,290,899) (27,729,225)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (360,721,076) (985,541,232)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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(เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

(จดัประเภทใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 214,286 38,105
เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (1,789,187) (15,830,657)
เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (6,846,820) (15,129,225)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,421,721) (30,921,777)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,695,000,000 2,040,000,000
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,425,000,000) (2,020,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 180,000,000 -
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (80,000,000) -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 700,000,000
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 21 - 295,978,000

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 370,000,000 1,015,978,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 857,203 (485,009)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 6,482,316 6,967,325

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 9 7,339,519 6,482,316

ยอดคงเหลือของรายการทีไม่ใช่เงินสด 

เจาหน้ีซื้ออุปกรณ - 75,000
เจาหน้ีซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 1,891,000 1,322,180
ประมาณการหน้ีสินคารื้อถอน - 822,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 52 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั
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บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

12 

1 ข้อมูลทวัไป  

 

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน

ดังน้ี 
 

เลขท่ี 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 15 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปล่ียนชื่อบริษัทจาก

บริษัท บฟั (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงิน ประเภทเงนิให้สินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีสาขาจำนวน 24 สาขา (พ.ศ. 2561 : 25 สาขา) 
 

งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  
 

งบการเงินจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
 

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกบัหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี

ที ่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ  

และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณ

การที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 5 
 

ตัวเลขเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินปี

ปัจจุบัน ผลกระทบจากการจัดประเภทดงักล่าวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทยในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุทีเกียวข้องกบับริษทั 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุทีนํามาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงั 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลูกค้า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการกำหนดและรับรู้รายได้จาก

สัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องรับรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรู้

รายได้เพ่ือให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าดว้ยจำนวนเงินที่สะท้อน

ถึงจำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู้รายได้ตาม

หลักการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

11 เรื่อง รายได้จากสัญญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบอย่าง 

มีนัยสำคัญต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท โดยรายได้ที่มีผลจากการนำมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคือ รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และรายได้อื่น ซ่ึงรับรู้ตามภาระที่

ต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีเดิม 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 2 (ปรบัปรงุ 2561) เรือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 ได้ปรับปรุงโดยอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ 

- การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ที่ชำระด้วยเงนิสด 

- วิธีการทางบัญชีสำหรับการปรับปรุงเงื ่อนไขและข้อกำหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ที่เปล่ียนการจัดประเภทจากการจ่ายชำระด้วยเงินสดเป็นการจ่ายชำระด้วยตราสารทุน 

 

ทั้งนี้ ยังได้ให้ข้อยกเว้นในการจัดประเภทกรณทีี่บริษัทต้องหกั ณ ที่จ่ายภาษีของพนักงานที่เกี่ยวขอ้ง

กับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลภาษี ให้ถือเสมือนว่าเป็นการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ประเภทชำระด้วยตราสารทุนทั้งหมด ซึ่งเดิมจะต้องรับรู้ส่วนของภาษีดังกล่าว

เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ประเภทที่ชำระดว้ยเงินสด 
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2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุทีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

บริษัทประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มี 

ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 

ก)  เครืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมอืทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบับท่ี 16 

เรื่อง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธ ิ

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบับท่ี 19 

เรื่อง การชำระหน้ีสินทางการเงนิด้วยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื ่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภท

รายการ การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

เครื่องมือทางการเงิน 

 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ 

ทางการเง ินโดย ร ับร ู ้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปร ุงยอดยกมาของกำไรสะสม (modified 

retrospective) จากการประเมินผลกระทบเบื ้องต้นผู้บริหารคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญดังนี้ 

 

การดอ้ยค่า 

 

ข้อกำหนดทางบญัชีใหมเ่กี่ยวกับการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า จะทำให้บริษัทต้องพิจารณา

และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกและในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

บริษัทใช้วิธีการทั่วไปในการพิจารณารับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

โดยจะรับรู้การปรับปรุงเมื่อเร่ิมนำมาตรฐานมาใช้ครั้งแรกในกำไรสะสมต้นงวด 
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การบญัชป้ีองกนัความเสยีง 

 

ข้อกำหนดทางบัญชีใหม่เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง กำหนดให้บริษัทต้องวัดมูลค่าของ

เครื ่องมือที ่ใช้ป้องกันความเสี ่ยงด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู ้ผลกำไรหรือขาดทุนในส่วนที่มี

ประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งจะ

สามารถจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง 

 

ปัจจุบันบริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดย

แลกเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

จากอัตราดอกเบี้ย โดยจะรับรู้การปรับปรุงเมื่อเริ่มนำมาตรฐานมาใช้ครั้งแรกในองค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของเจ้าของ 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง สญัญาเชา่ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้บริษัทในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญา

เช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญา

เช่าการเงินอีกต่อไป บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญา

เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ 

 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 

สัญญาเช่าโดย รับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกำไรสะสม (modified retrospective) 

จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้น ผู้บริหารคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่มีสาระสำคัญจากการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าพ้ืนที่ รถยนต์ และ

อุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งเคยจัดประเภทเป็น ‘สัญญาเช่าดำเนินงาน’ ภายใต้หลักการของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาเช่า โดยบริษัทจะรับรู้รายการต่อไปนี้ ณ วันเร่ิมใช้มาตรฐาน 

 

- หนี้สินตามสัญญาเช่าจะรับรู้ตามภาระผูกพันของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม

ของผู้เช่า ณ วันทีน่ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้คร้ังแรก และ 

- สินทรัพย์สิทธิการใช้เสมือนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่

สัญญาเช่าเริ่มมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ณ วันที่นำมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ครั้งแรก 

 

ผู้บริหารกำลังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่เป็นจำนวนเงินจากการเร่ิมนำมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาใช้ครั้งแรก 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

16 

ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหมฉ่บบัอืนๆ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับที่ 23 

เร่ือง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ 

 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบ

ทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการ

หรือเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เกิดกำไรที่นำมาจัดสรรเงินปันผล  

 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ  

การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชี

สำหรับกรณีที ่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ของ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น บริษัทจะต้องใช้ 

ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระ

ผลประโยชน์ ในการคำนวณต้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิสำหรับระยะเวลาที่เหลือของ

รอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี

เงินได้ ได้อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

และสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทาง

ภาษีเงินได้ ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

 

- บริษัทต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน  และ

มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นำเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มา

เป็นข้อในการพิจารณา 

- หากบริษัทสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที ่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการ 

ทางภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน บริษัทต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคำนวณบัญชี

ภาษีเงินได้ด้วย 

- บริษัทต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคย

อ้างอิงในการใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบ 

ต่อการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ 

 

ผู้บริหารกำลังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าวต่อบริษัท 
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2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

 

2.4 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ  

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

โดยแสดงด้วยจำนวนหน้ีตามสัญญา หักด้วยรายได้ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี บวกด้วยค่านายหน้ารอตัดบัญชี และหัก

ด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

ค่านายหน้าจ่ายซึ่งเปน็ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาเช่าซื้อบันทกึเป็นค่านายหน้ารอตัดบัญชี 

และทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าซ้ือตามสัดส่วนของการรับรู้รายไดด้อกเบี้ยรับ

ในแต่ละงวดของสัญญา ในกรณีที่สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา ค่านายหน้ารอตัดบัญชี

คงเหลือจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายท้ังจำนวน 

 

2.5 ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

 

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจากยอดค้างชำระของลูกหนี้คงเหลือหักด้วยรายได้

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี โดยตั้งเป็นอัตราร้อยละตามระยะเวลาการค้างชำระแต่ละช่วงของลูกหนี้ ซึ่งผู้บริหารพิจารณา

เปรียบเทียบถึงโอกาสในการได้รับชำระคืนจากลูกหนี้ในแต่ละช่วง โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ดังน้ี  

 

ระยะเวลาคา้งชาํระ อตัราร้อยละของค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 
  

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 3.56 

เกินกำหนดชำระ :   

   ไม่เกิน 1 เดือน 9.55 

   มากกว่า 1 เดือน ถึง 2 เดือน 15.97 

   มากกว่า 2 เดือน ถึง 3 เดือน 22.00 

   มากกว่า 3 เดือน ถึง 4 เดือน 31.72 

   มากกว่า 4 เดือน ถึง 5 เดือน 40.26 

   มากกว่า 5 เดือน ถึง 6 เดือน 42.81 

   มากกว่า 6 เดือน 100.00 

 

บริษัทรับรู้หนี้สูญที่ตัดจำหน่ายระหว่างปีเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน บริษัทมีนโยบายตัดจำหน่ายลูกหน้ี

ออกจากบัญชีเมื่อบริษัทได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณีโดยมีหลักฐานการติดตามทวงถาม

อย่างชัดเจนและไม่ได้รับชำระหน้ี และรับรู้หนี้สูญได้รับคืนเป็นรายได้อ่ืนในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้รับชำระคืน 
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2.6 ทรพัยสิ์นรอการขาย 

 

ทรัพย์สินรอการขาย คือทรัพย์สินที่ยึดจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ โดยจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามบัญชีสุทธิของ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือในขณะที่ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เหล่าน้ัน จากนั้นรับรู้ค่าเผ่ือการลดมูลค่าในอัตราที่บริษัท

กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลในอดีต ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

 

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้ผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิในกำไรหรือขาดทุน 

เมื่อจำหน่าย และขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน 

 

2.7 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 

 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน และวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักด้วย 

ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการซื้อสินทรัพย์น้ัน  

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดรายการออกไป  

 

บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่ืน ๆ เปน็ค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

 

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์

ดังต่อไปน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี

เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์สำนักงาน 5 ปี

คอมพิวเตอร ์ 3 ปี

 

ทุกสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ 

ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม 

 

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนทันที (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.9) 

 

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก

การจำหน่ายสินทรัพย์กบัมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิในกำไรหรือขาดทุน 
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2.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด จะวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 

ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี

สิทธิการใช้สนามกอล์ฟ               10 ปี

 

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเปน็ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 

 

2.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

บริษัทไม่ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า

เป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น 

บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน หมายถึง จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้  

 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปบริษัทจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า

สำหรับสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม 

 

2.10 สญัญาเชา่ระยะยาว 

 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบริษทัเป็นผู้เช่า 

 

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือ

ขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 

การรับรู้เมื่อเร่ิมแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วน

ระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในกำไรขาดทุน

ตลอดอายุของสัญญาเช่า 
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2.11 เงินกู้ยืม  

 

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้นเงินกู้ยืม

วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย 

 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่ง 

จะนำไปรวมคำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเปน็ไปได้ท่ีจะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรับรู้

เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เก่ียวข้อง 

 

บริษัทจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นได้มีการปฏิบัติตามแล้ว 

หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ไดโ้อน

ให้กับบริษัทอื่น และสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รับมาจะรับรู้ใน

กำไรหรือขาดทุน เปน็ส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงิน 

 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีก 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.12 ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้

จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ

รายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ  

 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่

ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ บริษัทจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่าย

ภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี 
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ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตาม

บัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เร่ิมแรก

ของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการ

นั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้

ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอ 

ที่จะนำจำนวนผลต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทมี

สิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี ่ยวข้องกับภาษีเงินได้ 

ที ่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของ 

งวดปจัจุบันด้วยยอดสุทธิ 

 

2.13 ผลประโยชน์พนักงาน  

 

2.13.1 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจาก 

วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น เงินเดือน ลาประจำปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัส และ 

ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานปัจจุบันที่รับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุด

รอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
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2.13.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 

บริษัทได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงิน

และโครงการผลประโยชน์ 

 

2.13.2.1 โครงการสมทบเงิน 

 

บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสัญญา บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่ต้อง

จ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ 

 

2.13.2.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ

เมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และ

ค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ 

 

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการ 

คิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล 

ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และมีวันครบกำหนดใกล้เคยีง

กับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

 

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน 

 

2.13.4 สิทธิการลาประจำปี 

 

สิทธกิารลาประจำปีคงเหลือจะรับรู้เป็นหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตามจำนวนที่

คาดว่าจะจ่าย โดยไม่ได้คิดลดเปน็มูลค่าปัจจุบัน 
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2.14 ประมาณการหนีสิน 

 

บริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ 

ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเปน็ไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป 

และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้ 

 

บริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปจัจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระ

ภาระผูกพัน การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เปน็ดอกเบี้ยจ่าย 

 

2.15 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เปน็ส่วนของเจ้าของ 

 

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็น

ยอดหักในส่วนของเจ้าของ 

 

2.16 การรบัรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย 

 

ก) รายได้ดอกเบียจากสญัญาเช่าซือ 

 

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อรับรู้เป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีในลักษณะที่สะท้อนถึงอัตรา

ดอกเบ้ียที่แท้จริง ในแต่ละงวดของเงนิลงทุนสุทธิซึ่งคงเหลืออยู่ตามสัญญาเช่า  

 

บริษัทหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ค้างชำระค่างวดติดต่อกันเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปนับจากวันที่ครบกำหนด

ชำระตามสัญญาหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชำระหนี้ ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ 

 

ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจดทะเบยีนรถจักรยานยนต์และรายได้

จากการให้บริการทำประกันรถจักรยานยนต์ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และค่าทวงถามหนี้ รับรู้

เป็นรายได้ตามจำนวนที่ได้รับจริง 
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ค) รายได้อืน 

 

รายได้อื่นประกอบด้วย ค่าปรับจากการผิดนัดชำระ หนี้สูญได้รับคืน และรายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้ตาม

จำนวนที่ได้รับจริง 

 

ง) ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

2.17 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัท 

 

2.18 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ กรรมการผู้จัดการที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 

2.19 การหกักลบเครืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบและแสดงจำนวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินไดก้็

ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิทางกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบหนี้กัน และ

บริษัทมีความตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน 

 

2.20 ตราสารอนุพนัธ์ – สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 

 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไม่รับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรก ส่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรือที่จะได้รับจาก

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยรับรู้เปน็ส่วนประกอบของรายได้ดอกเบี้ยหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของสัญญา 

รายการกำไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดหรือจากการจ่ายชำระ

เงินกู้ยืมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 
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3 การจดัการความเสยีงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี ่ยน ความเสี ่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี ้ย ความเสี ่ยงด้านกระแสเงินสด 

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการให้สินเชื ่อ แผนการ

จัดการความเสี ่ยงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้

เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 

 

3.1 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

บริษัทดำเนินงานในประเทศไทย และในสกุลเงินบาท จึงไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

3.2 ความเสียงจากอตัราดอกเบยี 

 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ซึ่งบริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมบางส่วนจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทตกลงกับคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนระหว่าง

จำนวนเงินตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยอ้างอิงจากจำนวนเงิน

ต้นตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ มีความเสี่ยงจาก

อัตราดอกเบ้ียต่ำเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีตลอดระยะเวลาของสัญญา 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบี้ยได้ดังน้ี 

 
 พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 

  มีอตัราดอกเบยีคงที   

 มีอตัราดอกเบีย ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียหรือ   

 ปรบัขึนลงตาม วนัครบกาํหนด ไม่มี  

 อตัราตลาด เมอืทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ดอกเบีย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 629 - - - - 6,711 7,340 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - - 1,817,504 2,020,109 3,837,613 - 3,837,613 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 200,000 570,000 1,500,000 500,000 2,570,000 - 2,770,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น - - - - - 110,949 110,949 

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - 100,000 - 100,000 - 100,000 

 
 พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 

  มีอตัราดอกเบยีคงที   

 มีอตัราดอกเบีย ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียหรือ   

 ปรบัขึนลงตาม วนัครบกาํหนด ไม่มี  

 อตัราตลาด เมอืทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ดอกเบีย รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28 - - - - 6,454 6,482 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ - - 1,532,947 1,830,435 3,363,382 - 3,363,382 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 200,000 600,000 600,000 1,100,000 2,300,000 - 2,500,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - - 116,480 116,480 
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3.3 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด 

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการใน

เวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ 
 

หลักการบริหารสภาพคล่องของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องสูงสุดโดยที่ต้นทุนการจัดหา 

เงินต่ำที่สุด บริษัทมีแหล่งเงินกู้ที่สำคัญมาจากสถาบันการเงิน โดยผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสภาพ

คล่องของบริษัทรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญมีวันที่ครบกำหนด 

นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดังน้ี 
 

 พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 

 เมอืทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 7,340 - - 7,340 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - 1,817,504 2,020,109 3,837,613 
     

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 570,000 1,700,000 500,000 2,770,000 

เจา้หนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - 110,949 - 110,949 

เงินกู้ยืมจากบริษทัที่เก่ียวข้องกนั - 100,000 - 100,000 
 

 พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงิน 

 เมอืทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 6,482 - - 6,482 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - 1,532,947 1,830,435 3,363,382 
     

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 600,000 600,000 1,300,000 2,500,000 

เจา้หนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - 116,480 - 116,480 
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3.4 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 
 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามสัญญา  

หรือกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงในสัญญา  
 

สินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ คือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ  
 

ผู้บริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม การให้สินเชื่อ

ของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากราย ดังน้ันบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย

ที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี

ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

3.5 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้น 

ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 
 

เนื ่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น และอัตราดอกเบี ้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

4 การจดัประเภทรายการใหม ่
 

บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินเปรียบเทียบสำหรับรายการค่าตอบแทนพนักงานที่เดิมแสดงเป็น

ยอดสุทธิในรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อมาแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลข 

ในงบการเงินปีปัจจุบัน 
 

ผลกระทบจากการจัดประเภทดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แสดงไดด้ังนี้ 
 

 ก่อนจดัประเภทใหม ่ รายการจดัประเภทใหม ่ หลงัจดัประเภทใหม ่

 บาท บาท บาท 

    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็    

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ 697,188,002 15,001,048 712,189,050 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 308,621,568 15,001,048 323,622,616 

    

งบกระแสเงินสด    

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อสุทธ ิ 697,188,002 15,001,048 712,189,050 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,496,069,567 (15,001,048) 1,481,068,519 
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5 ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์

ขณะน้ัน 

 

5.1 ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญของลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 

 

บริษัทได้กำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าของลูกหนี้ซึ่งเกี ่ยวข้องกับการ

ประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

นั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ประเมินความน่าจะเป็นที่จะไม่สามารถเก็บหนี้ได้ ซึ่งการประเมินอยู่บนพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามหน้ีและการได้รับชำระหนี้ 

 

5.2 ค่าเผือการลดมูลค่าของทรพัยสิ์นรอการขาย 

 

บริษัทได้กำหนดค่าเผื่อการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายเพ่ือให้สะท้อนถึงการลดลงของมูลค่าของทรัพย์สิน

รอการขายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ทรัพย์สินรอการขายจะมีมูลค่าใน

อนาคตลดลงจากราคาทุนในปัจจุบัน ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของทรัพย์สินรอการขายนั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัท 

ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซ่ึงการประเมินอยู่บนพื้นฐานเก่ียวกับประสบการณ์ในอดีตในการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย 

 

5.3 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้น้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่า

บริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทาง

ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

5.4 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวนพนักงาน และอัตราการตาย เป็นต้น 
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6 การประมาณมูลคา่ยุติธรรม 
 

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม สามารถจำแนกความแตกต่างของระดับ

ข้อมูลตามวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ดังน้ี 
 

ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบันหรือราคาปิด ที่อ้างอิงจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมลูค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซ่ึงใช้ข้อมลูที่สามารถ

สังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เปน็ไปได้ 

ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูล 

ที่สังเกตได้ในตลาด 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 

(ก) เครืองมือทางการเงินในระดบั 2 
 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิง

จากประมาณการของบริษัทเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 2 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คือมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยผู้บริหารเชื่อว่า

เงินกู้ยืมเหล่านี้มีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญจากราคาตามบัญชี เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

และใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคำนวณจากกระแส

เงินสดสุทธิในอนาคต ระหว่างดอกเบี้ยจ่ายซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยคงท่ีตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 

และดอกเบี้ยรับซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ และจัดอยู่

ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 
 

(ข) เครืองมือทางการเงินในระดบั 3 
 

ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื ่องมือนั้น 

จะรวมอยู่ในระดับ 3 
 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ คือมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อและดอกเบี้ย

คงค้างหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามบัญชี โดยเงินให้สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งผู้บริหารประเมิน

แล้วว่าอัตราดอกเบี ้ยที ่แท้จริงของเงินให้สินเชื ่อมีความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี ้ยที ่แท้จริงในตลาด  

มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น คือมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน โดยผู้บริหารเชื่อว่า

หนี้สินเหล่าน้ีมีมูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญจากราคาตามบัญชี เน่ืองจากมีระยะสั้น 
 

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิค 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี 
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7 การจดัการเงินทุน 

 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด

ต้นทุนของเงินทุน 

 

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

 

8 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

บริษัทดำเนินบริษัทหลักในส่วนงานเดียว คือ เงินให้สินเชื่อซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักใน

ประเทศไทย ดังนั้นจึงมิได้มีการนำเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอในงบการเงินนี้สอดคล้อง

กับรายงานภายในที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ 

 

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เงินสด 125,259 139,226 

เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ 7,214,260 6,343,090 

รวมเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 7,339,519 6,482,316 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงนิฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 - 0.375 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.1 ต่อปี) 

 

 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 

 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ส่วนทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

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

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

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

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากรายได้    

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

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

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

 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ส่วนทีครบกาํหนด ส่วนทีครบกาํหนด  

 ชาํระภายในหนึงปี ชาํระเกินกว่าหนึงปี รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ 2,257,773,051 2,296,587,353 4,554,360,404 

หัก รายไดด้อกเบี้ยรอตัดบัญชี (714,727,279) (440,368,464) (1,155,095,743) 

บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี 89,168,642 54,939,918 144,108,560 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากรายได้    

   รอตัดบัญชีและค่านายหน้ารอตัดบัญชี 1,632,214,414 1,911,158,807 3,543,373,221 

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11) (99,267,566) (80,723,216) (179,990,782) 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 1,532,946,848 1,830,435,591 3,363,382,439 

 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามอายุลูกหน้ีที่ค้างชำระ มีดังต่อไปน้ี 
 

 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 เดือน ถึง 5 เดือน 27,363,942 
   มากกว่า 5 เดือน ถึง 6 เดือน 21,782,329 
   มากกว่า 6 เดือน 16,936,821 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 3,912,522,647 
บวก ค่านายหน้ารอตัดบญัชี 154,164,611 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีและค่านายหน้ารอตัดบญัชี 4,066,687,258 
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11) (229,074,137) 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธ ิ 3,837,613,121 
 
 

 พ.ศ. 2561 
 บาท 
  

ยังไมถ่ึงกำหนดชำระ 2,976,930,800 
เกินกำหนดชำระ  
   มากกว่า 1 วัน ถึง 30 วัน 220,536,558 
   มากกว่า 30 วัน ถงึ 60 วัน 104,945,101 
   มากกว่า 60 วัน ถงึ 90 วัน 43,776,870 
   มากกว่า 90 วัน ถงึ 120 วัน 22,779,753 
   มากกว่า 120 วัน ถึง 150 วัน - 
   มากกว่า 150 วัน ถึง 180 วัน 19,168,736 
   มากกว่า 180 วัน 11,126,843 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 3,399,264,661 
บวก ค่านายหน้ารอตัดบัญชี 144,108,560 
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีและค่านายหน้ารอตัดบญัชี 3,543,373,221 
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11) (179,990,782) 

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธ ิ 3,363,382,439 
 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนับอายุลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ค้างชำระในแต่ละช่วง

ของลูกหนี้จากจำนวนวันเป็นจำนวนเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบทำให้ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญลดลงเป็นจำนวน  

13.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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11 ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทคำนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายของบริษัท โดยคำนวณ

จากมูลค่าหนี้ตามสัญญาหักด้วยรายได้รอตัดบัญชี ดังต่อไปนี้ 
 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ลูกหนีตามสญัญา ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

 เช่าซือสุทธิจาก อตัราทีใช้ใน  

 รายได้รอตดับญัชี การตงัค่าเผือ มูลคา่ทีตงั 

การจดัชนั บาท ร้อยละ บาท 
    

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

เกินกำหนดชำระ    

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

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

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

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

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

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

   มากกว่า 6 เดือน 16,936,821 100.00 16,936,821 

รวม 3,912,522,647  229,074,137 
 

 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ลูกหนีตามสญัญา ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

 เช่าซือสุทธิจาก อตัราทีใช้ใน  

 รายได้รอตดับญัชี การตงัค่าเผือ มูลคา่ทีตงั 

การจดัชนั บาท ร้อยละ บาท 
    

ยังไมถ่ึงกำหนดชำระ 2,976,930,800 3.56 105,980,180 

เกินกำหนดชำระ    

   ไม่เกิน 30 วัน 220,536,558 9.55 21,061,241 

   มากกว่า 30 วัน ถงึ 60 วัน 104,945,101 15.97 16,759,733 

   มากกว่า 60 วัน ถงึ 90 วัน 43,776,870 22.00 9,630,911 

   มากกว่า 90 วัน ถงึ 120 วัน 22,779,753 31.72 7,225,738 

   มากกว่า 120 วัน ถึง 150 วัน - 40.26 - 

   มากกว่า 150 วัน ถึง 180 วัน 19,168,736 42.81 8,206,136 

   มากกว่า 180 วัน 11,126,843 100.00 11,126,843 

รวม 3,399,264,661  179,990,782 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ มีดังต่อไปนี้ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลือต้นป ี 179,990,782 121,416,364 

บวก  หนี้สงสัยจะสูญ  261,027,509 209,383,633 

หัก    หน้ีสูญตัดบัญชี (211,944,154) (150,809,215) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 229,074,137 179,990,782 

 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนี้สูญได้รับคืนเป็นจำนวน 81.44 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 39.38  

ล้านบาท) 

 

12 ลูกหนีอืน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ลูกหน้ีอ่ืน 76,468,538 52,109,589 

ค่าใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 1,040,304 1,888,179 

รวมลูกหนี้อ่ืน 77,508,842 53,997,768 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ทรัพย์สินรอการขายราคาตามบัญชีสุทธิ 6.84 ล้านบาท ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์

อัคคีภัยในโกดังเก็บสินค้าของบริษัทรับประมูลแห่งหนึ่ง โดยบริษัทรับประมูลดังกล่าวได้ตกลงกับบริษัทที่จะจ่าย

ค่าชดเชยความเสียหายเป็นจำนวน 5.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินชดเชย

ความเสียหายค้างรับจำนวน 4.27 ล้านบาทซึ่งรวมอยู่ในลูกหนี้อื ่น โดยผลขาดทุนจากความเสียหายและรายได้

ค่าชดเชยจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมอยู่ในขาดทุนจากการจำหน่ายและการลดลงของมูลค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 ทรพัยสิ์นรอการขาย 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ทรัพย์สินรอการขาย 31,433,383 17,938,200 

หัก  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขาย (15,103,741) (8,610,336) 

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธ ิ 16,329,642 9,327,864 

 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทรัพย์สินรอการขายราคาตามบัญชีสุทธิ 1.92 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่าง

ช่วงระยะเวลาการไถ่ถอนคืนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในอดีตบริษัทคาดว่าลูกหน้ี

กลุ่มดังกล่าวมีโอกาสไถ่ถอนทรัพย์สินต่ำ (พ.ศ. 2561: ไม่มี) 

 

14 สินทรพัยห์มุนเวยีนอืน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 68,034,547 75,830,828 

เงินมัดจำ 2,987,741 3,034,279 

อ่ืน ๆ 5,337 94,584 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 71,027,625 78,959,691   



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 

 

 

 

ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร 

เครืองใช้และ

อปุกรณ์

สาํนักงาน คอมพิวเตอร ์ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561     

ราคาทุน 9,600,635 19,248,466 13,763,363 42,612,464 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,700,517) (16,548,573) (10,441,214) (29,690,304) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 6,900,118 2,699,893 3,322,149 12,922,160 

     

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 6,900,118 2,699,893 3,322,149 12,922,160 

เพ่ิมข้ึนจากประมาณการหน้ีสินค่ารื้อถอน 822,000 - - 822,000 

ซ้ือสินทรัพย์ 883,276 1,357,509 12,898,626 15,139,411 

จำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ - (19,441) (3,861) (23,302) 

หัก  ค่าเส่ือมราคา (2,073,067) (1,092,954) (4,393,835) (7,559,856) 

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 6,532,327 2,945,007 11,823,079 21,300,413 

     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาทุน 11,305,911 18,100,574 26,400,936 55,807,421 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,773,584) (15,155,567) (14,577,857) (34,507,008) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 6,532,327 2,945,007 11,823,079 21,300,413 

     

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธิ 6,532,327 2,945,007 11,823,079 21,300,413 

ซ้ือสินทรัพย์ 1,550 994,749 717,888 1,714,187 

รายการปรับปรุง 33,325 - - 33,325 

จำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ - (122) (274,070) (274,192) 

ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - (16,311) (110) (16,421) 

หัก  ค่าเสื่อมราคา (2,228,547) (1,072,311) (5,036,740) (8,337,598) 

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 4,338,655 2,851,012 7,230,047 14,419,714 

     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

ราคาทุน 11,340,787 17,136,213 23,865,165 52,342,165 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (7,002,132) (14,285,201) (16,635,118) (37,922,451) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 4,338,655 2,851,012 7,230,047 14,419,714 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
   โปรแกรม  

 โปรแกรม สิทธิการใช้ คอมพิวเตอร ์  

 คอมพิวเตอร์ สนามกอลฟ์ ระหว่างติดตงั รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561     

ราคาทุน 17,862,829 2,124,112 3,400,000 23,386,941 

หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (16,118,606) (726,272) - (16,844,878) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 1,744,223 1,397,840 3,400,000 6,542,063 

     

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาตามบัญชีต้นปสุีทธ ิ 1,744,223 1,397,840 3,400,000 6,542,063 

ซื้อสินทรัพย์ 11,541,300 - 1,484,305 13,025,605 

รายการปรับปรุง - - (60,000) (60,000) 

หัก  ค่าตัดจำหน่าย (1,224,430) (212,411) - (1,436,841) 

ราคาตามบัญชีปลายปีสุทธิ 12,061,093 1,185,429 4,824,305 18,070,827 

     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาทุน 29,404,129 2,124,112 4,824,305 36,352,546 

หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (17,343,036) (938,683) - (18,281,719) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 12,061,093 1,185,429 4,824,305 18,070,827 

     

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

ราคาตามบัญชีต้นปีสุทธ ิ 12,061,093 1,185,429 4,824,305 18,070,827 

ซื้อสินทรัพย์ 2,542,640 - 4,873,000 7,415,640 

รายการปรับปรุง - - (33,325) (33,325) 

จัดประเภทใหม่ 4,853,980 - (4,853,980) - 

หัก  ค่าตัดจำหน่าย (1,556,083) (212,411) - (1,768,494) 

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

     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

ราคาทุน 36,800,748 2,124,112 4,810,000 43,734,860 

หัก  ค่าตัดจำหน่ายสะสม (18,899,118) (1,151,094) - (20,050,212) 

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

   



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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17 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี   

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจ่ะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 54,273,719 39,486,444 

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 1,502,141 1,279,688 

 55,775,860 40,766,132 

   

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

   หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีทีจ่ะจ่ายชำระภายใน 12 เดอืน 19,326,657 17,833,728 

   หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีทีจ่ะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน 11,506,265 10,987,984 

 30,832,922 28,821,712 

   

รวมสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 24,942,938 11,944,420 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังน้ี 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลือต้นป ี 11,944,420 7,241,118 

เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) 13,182,026 4,844,561 

ลดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 25) (183,508) (141,259) 

ยอดคงเหลือสิ้นป ี 24,942,938 11,944,420 

 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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 สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 

รายการทีรบัรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน 

รายการทีรบัรู้ 

ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อนื 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35,998,156 9,816,671 - 45,814,827 

   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของทรัพย์สิน     

       รอการขาย 1,722,067 1,298,681 - 3,020,748 

   ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 817,092 411,906 (183,508) 1,045,490 

   โบนัสค้างจ่าย 1,506,300 3,433,700 - 4,940,000 

   อื่น ๆ 722,517 232,278 - 954,795 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 40,766,132 15,193,236 (183,508) 55,775,860 

     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

         ค่านายหน้ารอตัดบัญชี 28,821,712 2,011,210 - 30,832,922 

รวมหนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 28,821,712 2,011,210 - 30,832,922 

 

 สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 

ณ วนัที 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2561 

รายการทีรบัรู้ใน 

กาํไรหรือขาดทุน 

รายการทีรบัรู้ 

ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 24,285,861 11,712,295 - 35,998,156 

   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของทรัพย์สิน     

       รอการขาย 559,637 1,162,430 - 1,722,067 

   ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 704,370 253,981 (141,259) 817,092 

   โบนัสค้างจ่าย 1,466,400 39,900 - 1,506,300 

   อื่น ๆ 488,902 233,615 - 722,517 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 27,505,170 13,402,221 (141,259) 40,766,132 

     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

         ค่านายหน้ารอตัดบัญชี 20,264,052 8,557,660 - 28,821,712 

รวมหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 20,264,052 8,557,660 - 28,821,712 

 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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18 เงินกู้ยืม 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

รายการหมุนเวยีน   

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,470,000,000 800,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 800,000,000 400,000,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษทัที่เกีย่วข้องกัน 100,000,000 - 
   

เงินกู้ยืมหมุนเวยีนรวม 2,370,000,000 1,200,000,000 
   

รายการไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 500,000,000 1,300,000,000 

เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม 500,000,000 1,300,000,000 
   

รวมเงินกู้ยืม 2,870,000,000 2,500,000,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,770 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 2,500 ล้านบาท)  

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

(มหาชน) 

 

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน คือ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ อัตราส่วนความสามารถ 

ในการชำระหนี้ อัตราส่วนลูกหนี้ต่อหนี้สิน อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนต่อลูกหนี้ทั้งหมด และอัตราส่วน

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน : 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชี ณ วันต้นป ี 800,000,000 780,000,000 

เงนิกู้ยืมเพ่ิม 3,760,000,000 2,040,000,000 

จ่ายคืนเงินกู้ยมื (3,090,000,000) (2,020,000,000) 

ราคาตามบญัชี ณ วันสิ้นปี 1,470,000,000 800,000,000 

 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.22 - 4.78 ต่อปี  

(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.78 - 4.78 ต่อปี) 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบัญชี ณ วันต้นป ี - - 

เงินกู้ยืมเพ่ิม 280,000,000 - 

จ่ายคืนเงินกู้ยมื (180,000,000) - 

ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 100,000,000 - 

 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู ้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี ่ยวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี  

(พ.ศ. 2561 : ไม่มี) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน : 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชี ณ วันต้นป ี 1,700,000,000 1,000,000,000   

เงนิกู้ยืมเพ่ิม - 700,000,000 

จ่ายคืนเงินกู้ยมื (400,000,000) -   

รวมเงินกู้ยมืระยะยาว 1,300,000,000 1,700,000,000 

รายการจัดประเภทใหม่เป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป ี (800,000,000) (400,000,000) 

ราคาตามบญัชี ณ วันสิ้นป ี 500,000,000 1,300,000,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6MTHBFIX + 1.20 ร้อยละ 

6MTHBFIX + 1.41 และร้อยละ MLR - 1.85 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 6MTHBFIX + 1.20 และร้อยละ 6MTHBFIX + 

1.41 ต่อปี) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนหนึ่งกับสถาบัน

การเงินแห่งหนึ่ง โดยแลกเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังน้ี 
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 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

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

อัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาแลกเปล่ียน (ร้อยละ) 4.25 - 4.35 4.25 - 4.35 

อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญาแลกเปลี่ยน (ร้อยละ) 2.52 - 2.59 2.56 - 2.69 

ครบกำหนดสัญญา เมษายน พ.ศ. 2563 เมษายน พ.ศ. 2563 

 - ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ตุลาคม พ.ศ. 2564 

มูลค่ายุติธรรม - ขาดทุน 20,777,732 26,453,064 

 

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกออกใช้ดังต่อไปน้ี 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

วงเงินเบิกเกินบัญช ี 30,000,000 30,000,000 

วงเงินเพ่ือออกหนังสือค้ำประกัน 5,000,000 5,000,000 

วงเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ - 300,000,000 

รวม 35,000,000 335,000,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MOR (พ.ศ. 2561 : MOR) 

 

19 เจ้าหนีการค้าและเจา้หนีอืน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เจ้าหนี้การค้า 41,043,907 67,477,697 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 5,119,612 4,947,671 

เจ้าหนี้อ่ืน 9,879,824 15,641,672 

ค่าใชจ้า่ยค้างจ่าย 54,905,548 28,412,477 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 110,948,891 116,479,517 
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20 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดงันี้ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลือต้นปี  4,085,459 3,521,849 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,033,792 1,181,903 

ต้นทุนบริการในอดีต 987,609 29,666 

ต้นทุนดอกเบี้ย 48,368 88,034 

ผลประโยชน์จ่าย (1,010,235) (29,700) 

การวัดมูลค่าใหม่ :   

   กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (242,235) (528,563) 

   ขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมตทิางการเงิน 208,898 25,373 

   กำไรที่เกิดจากประสบการณ ์ (884,205) (203,103) 

ยอดคงเหลือสิ้นป ี 5,227,451 4,085,459 

 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมี 

ผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ค่าชดเชย

สำหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจะเปลี่ยนจากจำนวน 300 วันของค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายเป็น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนี้ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบริการ

ในอดีตในระหว่างปี 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

อัตราคิดลด ร้อยละ 1.54 ร้อยละ 2.48 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 

อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 0 - 23 ร้อยละ 0 - 30 

อัตราการตาย ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังน้ี 

 

  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  เพิมขนึ (ลดลง) 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 การเปลียนแปลงในข้อสมมติ บาท บาท 

    

อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (342,490) (287,834) 

อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1 389,229 328,782 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดอืน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 396,737 337,949 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดอืน ลดลงร้อยละ 1 (356,376) (301,799) 

อัตราการลาออกของพนักงาน    เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (387,172) (327,434) 

อัตราการลาออกของพนักงาน ลดลงร้อยละ 1 199,294 178,108 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ 

ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กันใน

การคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

หลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์

หลังออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถัวเฉล่ียของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 24.04 ปี (พ.ศ. 2561 : 23.97 ปี) 

 

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ที่ไม่มีการคิดลดมีดังน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์   

   น้อยกว่า 1 ปี - 228,800 

   ระหว่าง 1 – 2 ปี 1,636,677 1,698,977 

   ระหว่าง 2 – 5 ปี 7,757,333 8,335,213 

   เกินกว่า 5 ปี 322,517,134 237,241,488 
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21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 

จาํนวน 

หุ้นสามญั หุ้นสามญั 

ส่วนเกิน 

มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 

     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 402,200 4,022,000 174,440,000 178,462,000 

การออกหุ้น 29,597,800 295,978,000 - 295,978,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 30,000,000 300,000,000 174,440,000 474,440,000 

การออกหุ้น - - - - 

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

 

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2561 : 10 บาท) มีจำนวน 30,000,000 หุ้น 

(พ.ศ. 2561 : 30,000,000 หุ้น) ทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว  

 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่ 1/2561 เมื ่อวันที ่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 29,597,800 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบรษิัทได้

จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และได้รับชำระค่าหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว 

 

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

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

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ซ่ึงทำให้บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด ส้ินสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

22 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัททุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผล จนกว่าทุนสำรอง

นั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงนิสำรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถจัดสรรได้ 
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23 รายได้อืน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

หน้ีสูญได้รับคืน 81,435,474 39,383,998 

รายได้ค่าปรับชำระเงินล่าช้า 3,296,320 3,205,750 

อ่ืน ๆ 3,036,023 882,719 

รวมรายได้อ่ืน 87,767,817 43,472,467 

 

24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พ.ศ. 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 226,768,879 201,671,019 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 9,408,583 11,029,340 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 10,106,092 8,996,697 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 11,158,098 10,227,214 

ค่าธรรมเนียมวิชาชพี 7,483,288 10,999,029 

ค่าเช่า 18,666,951 16,689,910 

อ่ืน ๆ  78,330,263 64,009,407 

รวมค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 361,922,154 323,622,616 

 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายเพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานและ

ผู้บริหารคนสำคัญเป็นจำนวน 1.34 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1.34 ล้านบาท)  
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25 ภาษีเงินได ้

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจบุนั :   

ภาษีเงินได้ปปีจัจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี 48,600,492 30,593,443 

รวมภาษีเงินได้ปปีจัจุบัน 48,600,492 30,593,443 

   

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :   

เพิ่มในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (15,193,236) (13,402,221) 

เพิ่มในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  2,011,210 8,557,660 

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 17) (13,182,026) (4,844,561) 
   

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 35,418,466 25,748,882 

 

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคูณกับภาษี

ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

กำไรก่อนภาษี 161,655,186 115,661,014 
   

ภาษีคำนวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20  32,331,037 23,132,202 

ผลกระทบ :   

   ค่าใช้จ่ายที่ใช้หักภาษีได้เพ่ิม (322,834) (253,292)   

   ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 3,410,263 2,869,972 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 35,418,466 25,748,882 

 

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดังน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีลด หลงัภาษี 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

การวัดมูลค่าใหมข่องภาระผูกพัน       

   ผลประโยชน์พนักงาน 917,542 (183,508) 734,034 706,293 (141,259) 565,034 

รวมกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 917,542 (183,508) 734,034 706,293 (141,259) 565,034 
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26 กาํไรต่อหุ้น 

 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามัญซ้ือคืน 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)   126,236,720 89,912,132 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก   

   ในระหว่างปี (หุ้น) 30,000,000 25,458,968 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 4.21 3.53 

 

บริษัทไม่มกีารออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  

 

27 รายการกบับุคคลหรือบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

 

บุคคลและบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือบริษัทนั้นมีอำนาจควบคุม

บริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรบริษัทลงทุน บริษัท

ร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรือบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการ

ของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และบริษัทที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดย

บุคคลเหล่าน้ัน ถือเป็นบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือบริษัทที่เกี ่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของ

ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย  

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท คือ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

จำกดั (มหาชน) ซ่ึงแต่ละบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด 

 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ลักษณะความสัมพันธ์กับบคุคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดงัน้ี 

 

บุคคลหรอืบริษทัทีเกียวข้องกนั ประเทศทีจดัตงั/สญัชาติ ความสมัพนัธ์ 
   

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด 

บริษัท พริซึม่ โซลูชั่นส์ จำกัด 

บคุคลที่เก่ียวข้องกัน 

ไทย 

ไทย 

ญี่ปุ่น 

ไทย 

ไทย 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

ผู้ถือหุ้น 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด ได้สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เนื่องจากได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกสองรายคือ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หมายเหตุ 21) 

 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเปน็ไปตามปกติธุรกิจ 

 

รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ค่าทีปรึกษา   

   บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 200,000 600,000 

   

ค่าซืออุปกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน   

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 84,280 59,070 

   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)  160,440 3,715,627 

   บริษัท พริซึม่ โซลูชั่นส์ จำกดั 795,268 12,959,428 

   

ต้นทุนทางการเงิน   

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 1,287,288 - 

   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)  1,287,288 - 

 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลือสำหรับรายการระหว่างบริษัทกับบคุคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

มีดงันี้ 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เจ้าหนีค่าซืออปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน   

   บริษัท พริซึม่ โซลูชั่นส์ จำกดั 19,260 - 

   

เงินกู้ยืมจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั   

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

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

   

ดอกเบยีคา้งจ่าย   

   บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 380,795 - 

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

ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผู้บริหารสาํคญั 

 

ผู้บริหารสำคัญของบริษัทรวมถึง กรรมการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับ

ผู้บริหารสำคัญมีดังน้ี 

 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,311,250 19,455,067 

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 1,244,016 738,847 

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ 19,555,266 20,193,914 

 

  



บริษทั เน็คซ์ แคปปิตอล จาํกดั 

   (เดิมชือ “บริษทั บฟั (ประเทศไทย) จาํกดั”) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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28 ภาระผกูพนั 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกับ สำนักงาน 

ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาระหว่าง 1 - 4 ปี และสัญญาเช่าส่วนใหญ่สามารถ 

ต่ออายุสัญญาเช่าได้ในอัตราตลาด 
 

จำนวนเงินขั้นต่ำในการจ่ายค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดังน้ี 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ป ี 19,117,085 18,074,820 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 19,678,206 10,716,797 

รวม 38,795,291 28,791,617 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดจากรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินเป็นจำนวนเงิน  

10,499,325 บาท (พ.ศ. 2561 : 10,499,325 บาท) และจากสัญญาบริการเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (พ.ศ. 2561 : 

850,000 บาท) 
 

29 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีในรายงาน 
 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 500 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืม

ดังกล่าวค้ำประกันโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีระยะเวลาครบกำหนดตั้งแต่ 1 - 3 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อ 

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเร่ืองดังต่อไปน้ี 
 

1) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2.4 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวนทั้งส้ิน  

72 ล้านบาท โดยจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

2) การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 

3) การเปลี่ยนแปลงทนุเรือนหุ้นจดทะเบยีนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น 

โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150,000,000 บาท 

4) การขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท มีระยะเวลาครบ

กำหนดตั้งแต่ 3 - 48 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกู้ 

 

นอกจากนี้ ที ่ประชุมยังมีมติอนุมัติการขอวงเงินสินเชื ่อเพิ่มเติมและสินเชื ่อทดแทนวงเงินกู ้ที่จะครบกำหนดภายในปี  

พ.ศ. 2563 จากสถาบันการเงิน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท มีระยะเวลาครบกำหนดตั้งแต่ 3 - 48 เดือน นับจากวันที่

เบิกเงินกู้ 


