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วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

จับตาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS16
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 (TFRS16) เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค 2563 จะส่งผล
กระทบต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น มีผลต่อเนื่อง
ถึงอัตราส่วนทางการเงินและความสามารถในการทํากําไรระยะสั้นที่อาจลดลง แม้ฝ่ายวิจัยยังไม่
สามารถประเมินผลกระทบในเชิงตัวเลขที่ชัดเจนออกมาได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง
การทบทวนของบริษัทจดทะเบียน แต่เชื่อประเด็นดังกล่าวจะมีน้ําหนักต่อการลงทุนโดยเฉพาะหุ้น
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ กลุ่มโรงแรมและอาหาร กลุ่มการบิน กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มสื่อ
สิ่งพิมพ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) เริ่มนํานาใช้ 1 ม.ค. 2563

SET Index
มูลค่าตลาด (พันล้านบาท)

1,595.87
16,918

สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16)
เรื่ อง สัญญาเช่า โดยมีผลบังคับใช้ กบั งบการเงินตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 63 เป็ นต้ นไป ส่งผลกระทบต่องบ
การเงินและอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นวงกว้ าง เนื ้อหาสาระสําคัญคือการให้ ผ้ ู
เช่าต้ องรับรู้สินทรัพย์และหนี ้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าทุกสัญญาที่มอี ายุเกินกว่า 1 ปี เข้ ามาในงบ
การเงิน จากอดีตที่สญ
ั ญาเช่าจํานวนมาก ถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน และไม่ได้ แสดงอยู่
ในงบการเงิน (Off – balance sheet liability)

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร การบิน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสาร และค้าปลีก ได้รับผลกระทบมากที่สุด
ฝ่ ายวิจยั ได้ รวบรวมมูลค่าสัญญาเช่าดําเนินงานที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี ของบริ ษัทจดทะเบียนภายใต้
Coverage ของฝ่ ายวิจยั อ้ างอิงจากงบการเงิน ณ 30 ก.ย 2562 เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม
เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อธุรกิจต่างๆ หากต้ องมีการรับรู้รายการสัญญาเช่าดังกล่าวเข้ ามา
เป็ นสินทรัพย์และหนี ้สิน พบว่าธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจสือ่ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ
สื่อสาร และธุรกิจค้ าปลีก เป็ นธุรกิจที่น่าจะได้ รับกระทบมากที่สดุ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีการทํา
สัญญาเช่าดําเนินงานคิดเป็ นสัดส่วนที่คอ่ นข้ างสูงเมือ่ เทียบกับสินทรัพย์รวม

ระมัดระวังการลงทุนหุ้นที่ได้รับผลกระทบสูงจากการบังคับใช้มาตรฐาน TFRS16
แม้ ฝ่ายวิจยั ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนที่ชดั เจนออกมาได้ เนื่องจากข้ อมูลส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่างการทบทวนของบริษัทจดทะเบียน แต่เชื่อประเด็นดังกล่าวจะมีนํ ้าหนักต่อการลงทุน
โดยเฉพาะหุ้นที่มสี ดั ส่วนสัญญาเช่าดําเนินงานที่มีอายุเกิน 1 ปี ต่อสินทรัพย์รวม อาทิ MAJOR
THCOM ,JAS,MINT,THAI,PLANB,CENTEL,AAV INTUCH และ BA

สัดส่วนสัญญาเช่าดําเนินงานอายุเกิน 1 ปี ต่อสินทรัพย์รวม แยกตามประเภทธุรกิจ
% สัญญาเช่าดําเนินงานอายุเกิน 1 ปี /สินทรัพย์รวม
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ทีม่ า: ฝ่ ายวิ จยั ASPS
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
โดยอ้างอิ งหลักเกณฑ์ ทางวิ ชาการเกี ่ยวกับหลักการวิ เคราะห์ และมิ ได้เป็ นการชี ้นํา หรื อเสนอแนะให้ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ การตัดสิ นใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการอ่านบทความในเอกสารนีห้ รื อไม่ก็
ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรื อพันธะผูกพันใดๆ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่ว่ากรณี ใด
"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015"
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) เรื่อง สัญญาเช่า เริ่มใช้ 1 ม.ค. 63
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) เรื่ อง สัญญาเช่า ซี่งมีการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ
จากมาตรฐานฉบับเดิมคือ TAS17 เนื่องจากวิธีการบัญชีภายใต้ มาตรฐาน TAS17 ที่มีการแยกประเภท
สัญญาเช่าออกเป็ น “สัญญาเช่าดําเนินงาน” และ “สัญญาเช่าการเงิน” ซึง่ การที่ไม่ได้ กําหนดให้ ผ้ เู ช่า
ต้ องรับรู้สินทรัพย์และหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากสัญญาเช่าดําเนินการ ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินไม่ได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการเช่าของกิจการที่สมบูรณ์ ทังที
้ ส่ ญ
ั ญาเช่าทัง้ 2 ประเภทดังกล่าว ผู้เช่ามีภาระต้ อง
้ งควรถูกปฏิบตั ิด้วยหลักการเดียวกันเพื่อให้ งบการเงินสะท้ อนภาพที่
เสียค่าเช่าเหมือนกัน
ดังนันจึ
ถูกต้ องมากกว่าและสามารถเปรี ยบเทียบกับได้ ภายใต้ TFRS16 ผู้เช่าไม่ต้องทําการจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน แต่ผ้ เู ช่าต้ องรับรู้สินทรัพย์และหนี ้สินที่
เกิดจากสัญญาเช่าทุกสัญญา หากเข้ าเงื่อนไขว่า ผู้เช่าได้ สิทธิที่จะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทังหมด
้
หรื อเกือบทังหมดจากการใช้
้
สินทรัพย์ที่ระบุนนั ้ (Identify Asset) รวมไปถึงมีสิทธิในการสัง่ การ
(Control) การใช้ งานสินทรัพย์ที่ระบุได้ โดยมีข้อยกเว้ นที่ผ้ เู ช่าอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
หากสัญญาเช่าดังกล่าวจะเป็ นสัญญาเช่าระยะสันซึ
้ ง่ มีอายุไม่เกิน 12 เดือนหรือเป็ นสัญญาเช่าซึง่
สินทรัพย์อ้างอิงมีมลู ค่าตํ่า
แม้ การใช้ มาตรฐาน TFRS16 จะไม่กระทบต่อกระแสเงินสดจริ งที่บริษัทต้ องจ่ายออกไปในแต่ละปี แต่
จะมีผลกระทบต่องบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่เปลีย่ นไป โดยเฉพาะบริ ษัทที่มีสญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงานจํานวนมาก อาทิ กลุม่ ธุรกิจการบิน กลุม่ ธุรกิจค้ าปลีกและร้ านอาหารที่มีการเช่าพื ้นที่หลาย
สาขา กลุม่ ธุรกิจสื่อสาร และกลุม่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นต้ น ที่จะต้ องรับรู้สินทรัพย์และหนี ้สินเพิ่มขึ ้นใน
งบแสดงฐานะการเงิน รวมไปถึงค่าใช้ จ่ายทางบัญชีในงบกําไรขาดทุนที่จะเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ผลกระทบต่ องบแสดงฐานะการเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต่องบแสดงฐานะการเงิน

ผู้เช่าต้ องรับรู้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าและหนี ้สินตามสัญญาเช่า โดยในฝั่ งของสินทรัพย์จะแสดงเป็ น
รายการ “สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า” ด้ วยผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั (Present value) ของจํานวนเงินที่
ต้ องจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่
และในฝั่ งของหนี ้สินจะแสดงมูลค่าที่เท่ากันในรายการ
“หนี ้สินตามสัญญาเช่า” ส่งผลให้ มีสินทรัพย์และหนี ้สินเพิ่มขึ ้น กระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินดังนี ้
 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E) ที่จะเพิ่มขึ ้น
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ลดลง
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลง
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ผลกระทบต่ องบกําไรขาดทุน
บริ ษัทจดทะเบียนจะเปลีย่ นการรับรู้ “ค่าเช่า“ ในงบกําไรขาดทุนตามมาตรฐานบัญชีแบบเดิม มาเป็ น
การรับรู้คา่ เสื่อมราคาและดอกเบี ้ยจ่ายภายใต้ มาตรฐาน TFRS16 ตามรายละเอียดดังนี ้
1) ค่าเสือ่ มราคา มาจาก สินทรัพย์จากสัญญาเช่า / อายุสญ
ั ญาคงเหลือ
2) ดอกเบี ้ยจ่าย เกิดจาก หนี ้สินตามสัญญาเช่า คูณด้ วยอัตราคิดลดที่ใช้ คํานวณมูลค่าหนี ้สินตาม
สัญญาเช่า (แต่ละสัญญาเช่า มีอตั ราคิดลดแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั สมมติฐานของบริ ษัท) ทังนี
้ ้
ั ญาเช่าใหม่) รายการดอกเบี ้ย
ดอกเบี ้ยจ่ายจะสูงในปี แรก จากนันในปี
้ ถัดไป (ในกรณีที่ไม่มีสญ
จ่ายจะทยอยลดลง ตามหนี ้สินจากสัญญาเช่าที่ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต่องบกําไรขาดทุน

ทีม่ า : สภาวิ ชาชี พบัญชี

ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน อาจทําให้ ในปี แรกๆที่เริ่ มใช้ TFRS16 บริ ษัทจดทะเบียนจะมีกําไรลดลง
เนื่องจากในช่วงปี แรกๆ ค่าเสือ่ มราคาบวกกับดอกเบี ้ยจ่ายของหนี ้สินจากสัญญาเช่า มีแนวโน้ มที่จะมี
มูลค่ามากกว่าค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานในรูปแบบเดิม แต่กําไรจะเพิ่มขึ ้นในปี ท้ ายๆหลัง
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าถูกหักค่าเสื่อมราคาใกล้ หมด ก็จะมีภาระดอกเบี ้ยจ่ายของหนี ้สินจากสัญญา
เช่าลดลง จนทําให้ มลู ค่ารวมของค่าเสื่อมราคาบวกกับดอกเบี ้ยจ่ายของหนี ้สินจากสัญญาเช่า ตํ่ากว่า
ค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน อย่างไรก็ตามภายใต้ มาตรฐาน TFRS16 จะทําให้ บริ ษัทมี
EBITDA สูงขึ ้น เนื่องจากค่าเช่าที่เคยถูกบันทึกใน SG&A จะถูกเปลี่ยนเป็ นค่าเสื่อมราคาและดอกเบี ้ย
จ่ายแทน ซึง่ ทังค่
้ าเสื่อมราคาและดอกเบี ้ยจ่ายเป็ นรายการที่ไม่ได้ รวมอยู่ใน EBITDA
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ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของผู ้เชา่
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ฝ่ ายวิจยั รวบรวมมูลค่าสัญญาเช่าดําเนินงานที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี ของบริ ษัทจดทะเบียนภายใต้
Coverage ของ ASP โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม พบว่าธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร ธุรกิจ
การบิน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสือ่ สาร และธุรกิจค้ าปลีก เป็ นธุรกิจทีน่ ่าจะได้ รับกระทบมากที่สดุ หากมี
การเริ่ มใช้ มาตราฐาน TFRS16 เนื่องจากปั จจุบนั ธุรกิจดังกล่าวมีการทําสัญญาเช่าดําเนินงานคิดเป็ น
สัดส่วนที่คอ่ นข้ างสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม
% สัญญาเช่าดําเนินงานอายุเกิน 1 ปี /สินทรัพย์รวม
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ทีม่ า : ASPS รวบรวม อ้างอิ งจากงบการเงิ น ณ 30 ก.ย 2562

ธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร : ที่ดินส่วนใหญ่มีลกั ษณะการถือครองเป็ นสัญญาเช่าระยะยาว
รวมถึงธุรกิจร้ านอาหาร (เฉพาะ CENTEL, M และ MINT) ที่สว่ นใหญ่สญ
ั ญาเช่ามีอายุราว 3 ปี (แต่ให้
สิทธิบริ ษัทในการต่อสัญญาก่อน ซึง่ อาจทําให้ การคํานวณต้ องนําสิทธิในการต่อสัญญา มาคิดเป็ นอายุ
สัญญาเช่าด้ วย) โดยปั จจุบนั มูลค่าสัญญาเช่า แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน (Off – balance
sheet liability) แต่ภายใต้ TFRS 16 จะส่งผลให้ สญ
ั ญาเช่าตามข้ างต้ น ถูกบันทึกเป็ นหนี ้สินตาม
สัญญาเช่า ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่งผลให้ อตั ราส่วน D/E สูงขึ ้น แต่สดั ส่วนหนี ้สินที่มภี าระดอกเบี ้ย
เทียบส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ไม่เปลี่ยนแปลง (คาดปี 2563 CENTEL ที่ 0.44, ERW ที่ 1.66 และ
MINT ที่ 1.26 เท่า) เพราะสัดส่วน IBD/E นับเฉพาะหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยกับสถาบันการเงินและตรา
สารหนี ้ โดยปั จจุบนั CENTEL, ERW, M และ MINT อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่ชดั เจน
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ทังนี
้ ้ ฝ่ ายวิจยั ประเมินผลกระทบต่อประมาณการกําไรปกติปี 2563 โดยพิจารณาจากงบการเงินของ
NH Hotel (MINT ถือ 94.1%) โรงแรมในต่างประเทศ ที่เริ่ มใช้ IFRS16 ตังแต่
้ ต้นปี 2562 พบว่า กําไร
งวด 9M62 บนมาตรฐาน IFRS16 ตํ่ากว่ากับกําไร 9M62 ตามมาตรฐานบัญชีแบบเดิมราว 12% ขณะที่
EBITDA งวด 9M62 บนมาตรฐาน IFRS 16 สูงกว่า EBITDA งวด 9M62 ตามมาตรฐานบัญชีแบบเดิม
อย่างมีนยั ฯ ราว 91% เพราะค่าเช่าจ่ายถูกเปลี่ยนเป็ นค่าเสื่อมราคาและดอกเบี ้ยจ่ายแทน
เบื ้องต้ นฝ่ ายวิจยั ประเมินภายใต้ สมมติฐานอื่นคงเดิม เมื่อรวมผลกระทบจาก TFRS16 เป็ น Downside
Risk ต่อประมาณการปี 2563 ของ ERW, CENTEL, M และ MINT ราว 10% - 15% จากประมาณการ
เดิม และคาดส่งผลต่อเนื่องให้ ROA ในปี 2563 แต่ละบริ ษัท ลดลงจากประมาณการเดิม เพราะฐาน
สินทรัพย์เฉลี่ยสูงขึ ้น รวมทัง้ ROE จากแนวโน้ มกําไรที่มีโอกาสตํ่าลงตามข้ างต้ น
ธุรกิจการบิน
:
เป็ นกลุม่ ที่มีความเสี่ยงและได้ รับผลกระทบจากมาตราฐานบัญชีดงั กล่าวสูง
โดยเฉพาะสายการบินที่ตามปกติการจัดหาสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในการดําเนินงาน คือ เครื่ องบินด้ วยวิธี
ผสมผสานกันระหว่างสัญญาเช่าซื ้อปกติและสัญญาเช่าดําเนินงาน ทังนี
้ ้ปั จจุบนั สายการบินที่ฝ่ายวิจยั
ดูแล 3 แห่ง คือ
AAV มีเครื่ องบิน ณ สิ ้นสุดงวด 3Q62 ที่ 62 ลํา แบ่งเป็ น สัญญาเช่าดําเนินงาน 41 ลํา, สัญญาเช่าทาง
การเงิน 15 ลํา และเป็ นเจ้ าของ 6 ลํา
BA มีเครื่ องบิน ณ สิ ้นสุดงวด 3Q62 ที่ 40 ลํา แบ่งเป็ น สัญญาเช่าดําเนินงาน 25 ลํา, สัญญาเช่าทาง
การเงิน 13 ลํา และเป็ นเจ้ าของ 2 ลํา
THAI มีเครื่ องบิน ณ สิ ้นสุดงวด 3Q62 ที่ 103 ลํา แบ่งเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน 42 ลํา, สัญญาเช่า
ทางการเงิน 39 ลํา และเป็ นเจ้ าของ 22 ลํา
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ : หุ้นในกลุม่ สื่อและสิง่ พิมพ์ที่คาดว่าได้ รับผลกระทบจากมาตราฐานบัญชีใหม่
TFRS16 คือ MAJOR และ PLANB โดย MAJOR มีสญ
ั ญาเช่าดําเนินงานเกี่ยวกับพื ้นที่ให้ บริ การโรง
ภาพยนตร์ ที่อายุเกิน 1 ปี มูลค่าสูงถึง 9,963 ล้ านบาท คิดเป็ น 74% ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากอายุ
สัญญาส่วนใหญ่มีระยะเวลาเช่าค่อนข้ างยาว ซึง่ หากบันทึกรวมเข้ าไว้ ในสินทรัพย์และหนี ้สินจะทําให้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเพิ่มขึ ้นจาก 0.6 เท่า เป็ น 2.2 เท่า กระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมของ
บริ ษัทอย่างมีนยั ฯ รวมไปถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล โดยปกติ MAJOR มีอตั ราส่วนการ
จ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิราว 90% ซึง่ หากมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินเพื่อลงทุนหรือขยายกิจการอาจ
ทําให้ มีการตัดสินใจจ่ายเงินปั นผลในอัตราส่วนที่ลดลงได้ จึงเป็ นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด
ต่อไป ในส่วนของ PLANB มีสญ
ั ญาเช่าดําเนินงานเกี่ยวกับพื ้นที่โฆษณา มูลค่า 3,184 ล้ านบาท คิด
เป็ น 41% ของสินทรัพย์รวม ฝ่ ายวิจยั ประเมินว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้นค่อนข้ างจํากัด เนื่องจาก PLANB
ไม่ได้ มีภาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หากบันทึกรายการดังกล่าวเข้ ามาแล้ ว อัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ทุนยังอยู่ที่เพียง 0.5 เท่า เท่านัน้
ธุรกิจสื่อสาร : เป็ นกลุม่ ที่มีความเสี่ยงกระทบจากการใช้ มาตรฐานบัญชีดงั กล่าวสูง โดยสัญญาเช่า
ดําเนินงานหลักทุกรายมาจากการขอเช่าใช้ สินทรัพย์จาก CAT และ TOT ส่วนที่ 1 คือ การขอเช่าใช้
คลื่นความถี่ซงึ่ ทังหมดเหลื
้
ออายุสญ
ั ญาเช่าถึงปี 2568 (คลื่น 2100 MHz ระหว่าง ADVANC – TOT,
คลื่น 2300 MHz ระหว่าง DTAC – TOT และคลื่น 850 MHz ระหว่าง TRUE – CAT), ส่วนที่ 2 คือ การ
ขอเช่าใช้ ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานเดิม หลักๆ คือ เสาโทรคมนาคม, สายไฟเบอร์ และอุปกรณ์ในสถานี
ฐาน (เฉพาะ DTAC) ที่เหลือ คือ พื ้นที่เช่าสาขาและสถานีฐาน แต่บางรายที่คาดว่าจะกระทบสูงกว่า
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รายอื่นๆ จะอยู่ในกลุม่ ที่เคยระดมทุนผ่านกลไกขายทรัพย์สินเข้ ากองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานและเช่ากลับ
ได้ แก่ TRUE และ JAS ซึง่ สัญญาเช่ากับ DIF และ JASIF ยังมีอายุสญ
ั ญาเช่ายาวไปถึงปี 2576 และ
2573 ตามลําดับ
ธุรกิจค้ าปลีก : เป็ นอีกกลุม่ ทีอ่ าจเห็นผลกระทบจากการปรับใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 16
เนื่องจากลักษณะของกลุม่ ค้ าปลีก-ค้ าส่ง เป็ นธุรกิจที่มีการเช่าพื ้นที่เพื่อเปิ ดสาขาค่อนข้ างมาก โดย
สัญญาเช่าดําเนินงานส่วนใหญ่จะมาจากการเช่าทีด่ ิน และพื ้นทีภ่ ายในศูนย์การค้ า ขณะที่หาก
พิจารณาหุ้นที่น่าจะได้ รับผลกระทบสูงกว่ากลุม่ ฯ ได้ แก่ ILM, MAKRO และ ROBINS โดยสาขาของ
ILM (Index living mall รวม 37 แห่ง) อยู่ในรูปของผู้เช่าและเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวทังหมด
้
ขณะที่
ในส่วนของ MAKRO ที่มีสญ
ั ญาเช่าดําเนินงานเพิ่มสูงราว 1.3 หมื่นล้ านบาท (เทียบกับปี 2559 ที่ราว
6 พันล้ านบาท) โดยหลักเพิ่มขึ ้นจากการขยายสาขาต่างประเทศ (กัมพูชา, อินเดีย, จีน และเมียนมาร์ )
ซึง่ บริ ษัทฯไม่สามารถซื ้อที่ดินได้ ส่วน ROBINS จะเป็ นการทําสัญญาเช่าในส่วนห้ างสรรพสินค้ ากับ
CPN เป็ นหลัก
จากการสอบถามจากบริ ษัทฯ ประเมินในส่วนของ ILM และ MAKRO อาจเห็น Downside risk ต่อ
ประมาณการปี 2563 ของฝ่ ายวิจยั ที่ราว 2% - 4% ขณะที่ ROBINS หากกําหนดภายใต้ สมมติฐาน
โดยเทียบผลกระทบต่อกําไรของ ILM และ MAKRO ต่อมูลค่าสัญญาเช่าดําเนินงานเกิน 1 ปี จะคิดเป็ น
ผลกระทบราว 3% - 5% ต่อกําไรปี 2563
ธุรกิจอสังหาฯ : คาดไม่ได้ ผลกระทบอย่างมีนยั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับกลุม่ ธุรกิจพัฒนาที่อยู่
อาศัยเพื่อขายฯ เนื่องจากสินทรัพย์รวมของกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่สดั ส่วนประมาณ 60-70% มาจากที่ดิน
และโครงการระหว่างพัฒนา (Inventory) ที่มีลกั ษณะเป็ นกรรมสิทธิ์ ขณะที่สินทรัพย์ที่มกี ารทําสัญญา
เช่าดําเนินการเกิน 1 ปี คิดเป็ นไม่เกิน 1% ของสินทรัพย์รวม ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้ า
และ Mixed Use อย่าง CPN แม้ ที่ดินส่วนใหญ่มีลกั ษณะการถือครองเป็ นสัญญาเช่าระยะยาว
(พิจารณาจากจํานวนศูนย์การค้ าสิ ้นปี 2562 รวม 35 โครงการ เป็ นโครงการที่มีที่ดินเป็ น Leasehold
17 โครงการ) ส่งผลให้ มลู ค่าสัญญาเช่าดําเนินงานอายุเกิน 1 ปี รวม 4.6 หมื่นล้ านบาท เทียบเป็ น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมสูงถึง 27.2% ขณะที่การบังคับใช้ มาตรฐาน TFRS16 จะส่งผลต่อหนี ้สินต่อ
เงินทุนทังหมด
้
(DE Ratio) ให้ สงู ขึ ้น แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบโดยตรงต่ออัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระหนี ้จ่าย
สุทธิตอ่ เงินทุน (Net Gearing) และไม่มีผลต่อเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ (Debt Covenant) กับผู้ให้ ก้ แู ต่
อย่างใด สําหรับผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน ซึง่ โดย TFRS16 ว่าด้ วยการเปลี่ยนวิธีบนั ทึกค่าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าจากการรับรู้คา่ เช่า มาเป็ นการคิดค่าเสื่อม และ ดอกเบี ้ยจ่าย แบบลดต้ นลดดอก (โดยเงิน
ั ญาเช่า) ในกรณีนี ้เบื ้องต้ น CPN คาดทําให้ คา่ เสื่อม
ต้ นเป็ นภาระค่าเช่ารวมที่ต้องจ่ายตลอดอายุสญ
ราคาและดอกเบี ้ยในงบกําไรขาดทุนเพิ่มขึ ้นราว 100 ล้ านบาท ถือว่าไม่มีนยั ฯ เมือ่ เทียบกับฐานกําไรที่
มีมากกว่า 1 หมืน่ ล้ านบาทต่อปี
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บริษัทจดทะเบียนที่มีสัดส่ วนสัญญาเช่ าดําเนินงานอายุเกิน 1 ปี / สินทรั พย์ รวม เกินกว่ า 20%
บริษัท

สัญญาเช่าดําเนินงาน
เกิน 1 ปี (ลานบาท)
้

สินทรัพย์รวม (ลาน
้
บาท)

% สัญญาเช่าดําเนินงานอายุ
เกิน 1 ปี /สินทรัพย์รวม

ประเภทสัญญาเช่าดําเนินงาน
เช่าทีด
่ น
ิ พื้นที่ และสัญญาบริการ

MAJOR

9,963

13,547

74%

THCOM

11,175

16,329

68%

อุปกรณ์,สถานที่

56%

โครงสรางพื
้ ้นฐานโทรคมนาคม, พื้นทีส
่ าขา

JAS

28,359

50,866

MINT

143,385

267,700

54%

THAI

101,029

244,115

41%

เครือ
่ งบิน, พื้นทีส
่ ํานักงาน
เช่าอาคารสํานักงาน และพื้นทีโ่ ฆษณา

เช่าทีด
่ น
ิ พื้นทีใ่ นอาคาร

PLANB

3,184

7,717

41%

CENTEL

10,148

26,447

38%

AAV

18,873

50,624

37%

เครือ
่ งบิน, พื้นทีส
่ ํานักงาน

INTUCH

11,175

32,807

34%

อุปกรณ์,สถานที่ THCOM

BA

7,671

23,224

33%

ERW

5,144

16,949

30%

เช่าทีด
่ น
ิ พื้นทีใ่ นอาคาร

เครือ
่ งบิน, พื้นทีส
่ ํานักงาน
เช่าทีด
่ น
ิ พื้นทีใ่ นอาคาร
เช่าทีด
่ น
ิ ศูนย์กระจายสินคา้

ILM

3,781

12,496

30%

CPN

46,111

169,418

27%

ทีด
่ น
ิ

MAKRO

13,365

57,853

23%

เช่าทีด
่ น
ิ อาคาร ยานพาหนะ

ROBINS

5,889

27,682

21%

เช่าทีด
่ น
ิ อาคาร
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