บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สาหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
ค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้ตามสั ญญาเช่ าซื้อและสั ญญาเช่ าการเงิน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.5 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและ
สัญญาเช่าการเงินประมาณการตามผลขาดทุนที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั
ของลูกหนี้คงค้างและต้องอาศัยข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึงพิจารณาช่วงเวลาที่ควรจะรับรู ้ประมาณการผลขาดทุน
ดังกล่าว นอกจากนี้ การประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญดังกล่าวถือว่ามีนยั สาคัญ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ เป็ นจานวน 46,412 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ
98 ของยอดสิ นทรัพย์รวม) และค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเป็ นจานวน 2,134 ล้านบาท ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญ
กับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ การคานวณอายุหนี้คงค้าง
การตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้และการบันทึกรายการ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและ
เลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ
ข้อมูลหลักและข้อสมมติที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการคานวณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ โดยการสอบทานข้อมูล
หลักกับแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้น การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อสมมติที่กลุ่มบริ ษทั ใช้กบั ข้อมูลในอดีต
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสม่าเสมอในการประยุกต์ใช้ขอ้ สมมติ สุ่ มทดสอบข้อมูลที่นามาใช้การคานวณ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ทดสอบการคานวณอายุของหนี้ที่คงค้างและการคานวณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

2

การรั บรู้รายได้ ดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 โดยใน
ปี 2561 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้เป็ นจานวน 3,202 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 84
ของรายได้รวม) ซึ่ งถือเป็ นรายได้หลักของกิจการ โดยรายได้ดอกเบี้ยเกิดจากการที่กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าซื้ อ
และเช่าการเงินกับลูกค้าจานวนมาก ซึ่ งเป็ นลูกค้ารายย่อย และการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยอาศัยการประมวลผลโดย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจกับการตรวจสอบการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยว่า
รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็ นและในระยะเวลาที่เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสิ นเชื่ อ การรับชาระเงิน การคานวณการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย โดย
การสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่
ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองเรื่ องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และข้าพเจ้าได้
สุ่ มตัวอย่างสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สินเชื่อและการรับรู้รายได้
ว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้ดอกเบี้ยที่รับรู ้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี และสุ่ มตัวอย่าง
เพื่อทดสอบการหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยและสุ่ มตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ดอกเบี้ย
ซึ่ งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการ
ที่ดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนิ นงานต่อเนื่ องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วน
ได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ได้รับใบกากับภาษี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

6

213,946,721

211,706,565

190,417,050

7

15,868,935,849

15,868,935,849

13,519,866,418

8

172,473,000
66,772,805
78,792,948
294,526,783
7,144,072
16,702,592,178

172,473,000
66,772,805
78,792,948
294,526,783
7,143,450
16,700,351,400

151,761,072
54,486,777
60,173,292
163,279,578
5,741,727
14,145,725,914

1,000,000

-

-

7

29,996,656,399

29,996,656,399

24,602,999,914

8

373,568,683
210,585
19,326,498
113,880,964
5,255,941
317,038,970
1,529,001
30,828,467,041
47,531,059,219

373,568,683
210,585
3,999,700
19,326,498
113,150,708
5,225,981
317,038,970
1,529,001
30,830,706,525
47,531,057,925

323,621,425
243,717
19,326,498
119,954,638
8,863,368
269,599,341
1,457,168
25,346,066,069
39,491,791,983
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9
12
13
14
15

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

16
1,030,000,000
15,000,348,233

1,030,000,000
15,000,348,233

1,570,000,000
11,246,297,949

123,000,000
205,500,000
456,174,869
132,590,667

123,000,000
205,500,000
456,174,869
132,590,667

226,000,000
160,500,000
269,550,267
123,181,824

4,287,994

4,287,994

3,372,477

28,000,000
161,000,000

28,000,000
161,000,000

899,967,692

299,933,092
5,134,098,502
231,602,956
190,998,301
22,997,534,614

299,933,092
5,134,098,502
231,602,956
190,949,831
22,997,486,144

3,099,248,141
177,867,334
166,945,032
17,942,930,716

7,403,825

7,403,825

7,400,748

100,000,000

100,000,000

28,000,000
311,000,000

99,903,384
17,101,679,981
29,575,478
17,338,562,668
40,336,097,282

99,903,384
17,101,679,981
29,575,478
17,338,562,668
40,336,048,812

380,721,880
15,168,876,310
25,566,390
15,921,565,328
33,864,496,044

17

18

19
20

21

19
20

21

22

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
23
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,020,248,011 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญ 2,416,227,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 3,020,283,681 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญ 2,416,227,209 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
24
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

3,020,284,011

3,020,284,011

2,416,227,333

3,020,283,681

3,020,283,681

2,416,227,209

319,888,163

319,888,163

319,888,163

303,000,000
3,551,789,797
7,194,961,641
296
7,194,961,937
47,531,059,219
-

303,000,000
3,551,837,269
7,195,009,113
7,195,009,113
47,531,057,925
-

242,000,000
2,649,180,567
5,627,295,939
5,627,295,939
39,491,791,983
-

Ratchthani Leasing Public Company Limited and its subsidiary
Statements of comprehensive income
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Consolidated financial

Separate financial

statement

statements

Note

2018

2018

2017

Profit or loss:
Revenues
Hire purchase interest income

3,166,734,029

3,166,734,029

2,729,352,670

35,534,123

35,534,123

31,257,277

Fees and service income

342,151,043

342,151,043

301,656,520

Other income

282,947,992

282,945,471

244,968,582

3,827,367,187

3,827,364,666

3,307,235,049

Selling expenses

161,572,184

161,572,184

174,449,872

Administrative expenses

341,986,176

341,936,179

321,290,777

402,597,088

402,597,088

523,432,570

906,155,448

906,105,451

1,019,173,219

2,921,211,739

2,921,259,215

2,288,061,830

Financial leases interest income

Total revenues
Expenses

Bad debts and doubtful accounts

10

Total expenses
Profit before finance cost and income tax expenses
Finance cost

(869,799,426)

Profit before income tax expenses
Income tax expenses

2,051,412,313
15.2

Profit for the year

(410,704,885)
1,640,707,428

(869,799,426)
2,051,459,789
(410,704,885)
1,640,754,904

(882,406,185)
1,405,655,645
(279,842,742)
1,125,812,903

Other comprehensive income:
Other comprehensive income not to be
reclassified to profit or loss in subsequent periods
Actuarial loss
Less: Income tax effect

15.2

Other comprehensive income for the year (loss)

Total comprehensive income for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(693,440)

(693,440)

(622,858)

138,688

138,688

124,572

(554,752)

(554,752)

(498,286)

1,640,152,676

1,640,200,152

1,125,314,617

Ratchthani Leasing Public Company Limited and its subsidiary
Statements of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Consolidated financial

Separate financial

statement

statements

Note

2018

2018

2017

Profit or loss attributable to (loss):
Equity holders of the Company

1,640,707,432

Non-controlling interests of the Subsidiary

-4

1,640,754,904

1,125,812,903

1,640,200,152

1,125,314,617

0.54

0.54

0.37

3,020,283,681

3,020,283,681

3,020,283,601

1,640,707,428

Total comprehensive income (loss) attributable to:
Equity holders of the Company

1,640,152,680

Non-controlling interests of the Subsidiary

-4
1,640,152,676

Earnings per share

26

Basic earnings per share
Weighted average number of ordinary shares (Share)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ได้รับใบกากับภาษี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

6

213,946,721

211,706,565

190,417,050

7

15,868,935,849

15,868,935,849

13,519,866,418

8

172,473,000
66,772,805
78,792,948
294,526,783
7,144,072
16,702,592,178

172,473,000
66,772,805
78,792,948
294,526,783
7,143,450
16,700,351,400

151,761,072
54,486,777
60,173,292
163,279,578
5,741,727
14,145,725,914

1,000,000

-

-

7

29,996,656,399

29,996,656,399

24,602,999,914

8

373,568,683
210,585
19,326,498
113,880,964
5,255,941
317,038,970
1,529,001
30,828,467,041
47,531,059,219

373,568,683
210,585
3,999,700
19,326,498
113,150,708
5,225,981
317,038,970
1,529,001
30,830,706,525
47,531,057,925

323,621,425
243,717
19,326,498
119,954,638
8,863,368
269,599,341
1,457,168
25,346,066,069
39,491,791,983

11

9
12
13
14
15

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

16
1,030,000,000
15,000,348,233

1,030,000,000
15,000,348,233

1,570,000,000
11,246,297,949

123,000,000
205,500,000
456,174,869
132,590,667

123,000,000
205,500,000
456,174,869
132,590,667

226,000,000
160,500,000
269,550,267
123,181,824

4,287,994

4,287,994

3,372,477

28,000,000
161,000,000

28,000,000
161,000,000

899,967,692

299,933,092
5,134,098,502
231,602,956
190,998,301
22,997,534,614

299,933,092
5,134,098,502
231,602,956
190,949,831
22,997,486,144

3,099,248,141
177,867,334
166,945,032
17,942,930,716

7,403,825

7,403,825

7,400,748

100,000,000

100,000,000

28,000,000
311,000,000

99,903,384
17,101,679,981
29,575,478
17,338,562,668
40,336,097,282

99,903,384
17,101,679,981
29,575,478
17,338,562,668
40,336,048,812

380,721,880
15,168,876,310
25,566,390
15,921,565,328
33,864,496,044

17

18

19
20

21

19
20

21

22

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
23
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,020,248,011 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญ 2,416,227,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 3,020,283,681 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญ 2,416,227,209 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
24
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

3,020,284,011

3,020,284,011

2,416,227,333

3,020,283,681

3,020,283,681

2,416,227,209

319,888,163

319,888,163

319,888,163

303,000,000
3,551,789,797
7,194,961,641
296
7,194,961,937
47,531,059,219
-

303,000,000
3,551,837,269
7,195,009,113
7,195,009,113
47,531,057,925
-

242,000,000
2,649,180,567
5,627,295,939
5,627,295,939
39,491,791,983
-

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

15.2

15.2

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

3,166,734,029
35,534,123
342,151,043
282,947,992
3,827,367,187

3,166,734,029
35,534,123
342,151,043
282,945,471
3,827,364,666

2,729,352,670
31,257,277
301,656,520
244,968,582
3,307,235,049

161,572,184
341,986,176
402,597,088
906,155,448
2,921,211,739
(869,799,426)
2,051,412,313
(410,704,885)
1,640,707,428

161,572,184
341,936,179
402,597,088
906,105,451
2,921,259,215
(869,799,426)
2,051,459,789
(410,704,885)
1,640,754,904

174,449,872
321,290,777
523,432,570
1,019,173,219
2,288,061,830
(882,406,185)
1,405,655,645
(279,842,742)
1,125,812,903

(693,440)
138,688
(554,752)

(693,440)
138,688
(554,752)

(622,858)
124,572
(498,286)

1,640,152,676

1,640,200,152

1,125,314,617

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
การแบ่ งปันกาไรหรือขาดทุน (ขาดทุน):
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ขาดทุน):
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กาไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ:
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,640,707,432
(4)
1,640,707,428

1,640,754,904

1,125,812,903

1,640,152,680
(4)
1,640,152,676

1,640,200,152

1,125,314,617

0.54
3,020,283,681

0.54
3,020,283,681

0.37
3,020,283,601

26

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่ายและ
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
2,416,227,209
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
319,888,163
-

จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
242,000,000
-

604,056,472
3,020,283,681

319,888,163

61,000,000
303,000,000

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั ฯ
2,649,180,567
5,627,295,939
1,640,707,432
1,640,707,432
(554,752)
(554,752)
1,640,152,680
1,640,152,680
(61,000,000)
(676,543,450)
3,551,789,797

(72,486,978)
7,194,961,641

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
(4)
(4)
300
296

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
5,627,295,939
1,640,707,428
(554,752)
1,640,152,676
300
(72,486,978)
7,194,961,937
-

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนออกจาหน่ายและ
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
2,416,227,209
2,416,227,209

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
319,888,163
319,888,163

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,416,227,209
604,056,472
3,020,283,681

319,888,163
319,888,163

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
228,000,000
2,045,273,539
1,125,812,903
(498,286)
1,125,314,617
14,000,000
(14,000,000)
(507,407,589)
242,000,000
2,649,180,567
242,000,000
61,000,000
303,000,000

2,649,180,567
1,640,754,904
(554,752)
1,640,200,152
(61,000,000)
(676,543,450)
3,551,837,269

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
5,009,388,911
1,125,812,903
(498,286)
1,125,314,617
(507,407,589)
5,627,295,939
5,627,295,939
1,640,754,904
(554,752)
1,640,200,152
(72,486,978)
7,195,009,113
-

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น - สารองจ่ายภาษีขาย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2,051,412,313

2,051,459,789

1,405,655,645

22,825,891
402,597,088
(1,990,185)
2,979,649
33,132
3,634,648
1,064,542
(3,202,268,152)
869,799,426

22,825,891
402,597,088
(1,990,185)
2,979,649
33,132
3,634,648
1,064,542
(3,202,268,152)
869,799,426

23,883,322
523,432,570
(821,121)
9,196,548
(30,975)
3,059,333
1,578,128
(2,760,609,947)
882,406,185

150,088,352

150,135,828

87,749,688

(8,827,667,194)
(74,056,249)
(13,351,173)
378,296,059
(132,648,928)
(71,832)

(8,827,667,194)
(74,056,249)
(13,350,570)
378,296,059
(132,648,928)
(71,832)

(6,943,740,337)
(42,845,211)
(3,120,393)
350,612,261
(140,863,339)
655,000

186,342,355
24,016,515
(8,309,052,095)
3,488,114,041
(404,270,223)
(5,225,208,277)

186,305,601
24,004,799
(8,309,052,486)
3,488,114,041
(404,270,204)
(5,225,208,649)

(4,556,229)
29,352,303
(6,666,756,257)
3,009,764,813
(312,220,482)
(3,969,211,926)

บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ ะยะยาว
ชาระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิ่มเติมกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชาระหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(1,000,000)
(7,656,226)
(307,990)
2,147,253
(6,816,963)

(3,999,700)
(6,925,970)
(278,030)
2,147,253
(9,056,447)

800,002,000
(800,002,000)
(3,857,536)
(3,026,550)
2,096,826
(4,787,260)

3,037,086,459
(58,000,000)
50,000,000
(1,000,000,000)
7,074,507,108
(3,100,000,000)
(4,419,047)
300
(72,486,979)
(671,132,930)
5,255,554,911
23,529,671
190,417,050
213,946,721
-

3,037,086,459
(58,000,000)
50,000,000
(1,000,000,000)
7,074,507,108
(3,100,000,000)
(4,419,047)
(72,486,979)
(671,132,930)
5,255,554,611
21,289,515
190,417,050
211,706,565
-

1,617,081,758
(356,500,000)
50,000,000
(500,000,000)
12,112,878,788
(7,670,000,000)
(4,338,997)
(507,407,589)
(695,181,238)
4,046,532,722
72,533,536
117,883,514
190,417,050

500,092,079

500,092,079

363,287,081

บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
โดยมีธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่และ
มีบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของ
กลุ่ มบริ ษ ัท ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ัทฯคื อให้ บริ การสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อและสิ นเชื่ อลิ สซิ่ ง ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ย น
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จ ัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติวิ ช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
อาร์ ทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ซึ่ งประกอบกิ จการในประเทศไทยและดาเนิ น
ธุ รกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยบริ ษทั ฯถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 100

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อถือเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมี ส่ วนได้เสี ย ในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อานาจในการสั่ง การ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอานาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้นจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
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ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้ แล้ว

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบัง คับใช้ส าหรั บ
งบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วน
ใหญ่จะไม่ มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญต่ องบการเงิ นเมื่ อนามาถื อปฏิ บ ตั ิ อย่างไรก็ ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรั บ
การรับรู ้ รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ ทากับลู กค้า โดยกิ จการจะรั บรู ้ รายได้ในจานวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ ง
ตอบแทนที่ กิจการคาดว่า จะมี สิ ทธิ ไ ด้รับจากการแลกเปลี่ ย นสิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ ไ ด้ส่ ง มอบให้แก่ ลูก ค้า
และก าหนดให้ กิ จ การต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และพิ จ ารณาข้อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดใน
การพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่จ ะมี ผลบั งคั บ ใช้ ส าหรั บงบการเงิ นที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุ บ นั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม ดัง กล่ า วข้า งต้น ก าหนดหลัก การเกี่ ย วกับ การจัด ประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และเมื่ อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ ม นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่
เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ก)

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้ อและรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่ าซื้ อและจากสัญญาเช่ าการเงิ นตามเกณฑ์คงค้าง โดยรับรู้
รายได้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective interest method)
บริ ษทั ฯหยุดรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อลูกหนี้ คา้ งชาระค่างวดเกินกาหนด 3 งวดนับจากวันครบ
กาหนดชาระ การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชาระ
หนี้ที่คา้ งเกินกาหนดชาระดังกล่าวแล้ว
ดอกผลจากการให้เช่ าซื้ อรับล่วงหน้าแสดงถึ งส่ วนลดดอกเบี้ยที่ผูจ้ าหน่ ายรถยนต์ให้กบั ลูกค้าซึ่ งจะ
ทยอยรับรู ้รายได้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเช่นเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้ อ

ข)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมและบริ การถือเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว

4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้ อ/เช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้ อ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากรแสตมป์ )
จะปั นส่ วนทยอยรั บรู ้ ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของ
สัญญาเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง และจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจานวนเมื่อลูกหนี้ คา้ ง
ชาระเกินกว่า 3 งวด
รายได้ดอกเบี้ ย จากการให้เ ช่ า ซื้ อ/เช่ า การเงิ น รอตัดบัญชี แสดงสุ ท ธิ จ ากค่ า นายหน้า และค่ า ใช้จ่า ย
ทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ มแรก

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่ องสู ง ซึ่ งถึ ง ก าหนดจ่ า ยคื น ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อ นนับ จากวัน ที่ ไ ด้ม าและไม่ มี ข ้อจ ากัด ใน
การเบิกใช้
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4.4 ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อและสั ญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุ ทธิ
จากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ซึ่ งแสดงสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
เริ่ มแรกจากการให้เช่าซื้ อและเช่าการเงินรอตัดบัญชี
4.5 ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
บริ ษ ทั ฯตั้งค่า เผื่อหนี้ ส งสั ยจะสู ญส าหรั บลู ก หนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อและสัญญาเช่ าการเงิ นตามผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง โดยลูกหนี้
ที่คา้ งชาระไม่เกิ นกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากยอดเงินต้นสุ ทธิ หลังหักหลักประกัน
และสาหรั บลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเกิ นกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยไม่หักหลักประกัน
และสาหรับลูกหนี้ ตามสัญญาประนี ประนอมยอมความ/กฎหมายจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดย
ไม่หกั หลักประกัน
ลูกหนี้ปกติและค้างชาระไม่เกิน 1 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 1 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 3 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 6 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 12 งวด

ร้อยละ
1
2
20
50
100

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั ฯมีนโยบาย
ตัดจาหน่ ายลูกหนี้ ออกจากบัญชี เมื่ อศาลมีคาพิพากษาตัดสิ นให้ลูกหนี้ ชาระหนี้ และลู กหนี้ ไม่สามารถจ่าย
ชาระหนี้ได้ การตัดจาหน่ายลูกหนี้ เป็ นหนี้ สูญจะนาไปลดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ และหนี้ สูญได้รับคืนจะบันทึก
ในส่ วนของรายได้อื่น
4.6 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการจาหน่าย
และขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.7 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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4.8 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริ ษทั ฯจะบันทึกด้วย
ราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.9 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ คานวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์โดยวิธี เส้นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารชุด
ส่ วนปรับปรุ งอาคารชุด
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

-

20
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและส่ วนปรับปรุ งอาคารระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์จ ะรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ย
ตัด รายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้เริ่ มแรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้
บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการ
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 – 10 ปี
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4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษ ัท ฯ
และบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้
การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั และบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนให้กบั บริ ษทั ฯในฐานะผูเ้ ช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุ นตลอดอายุของสั ญญาเช่ า สิ นทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าตามสั ญญาเช่ า การเงิ นจะคิ ดค่ า เสื่ อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ยงั คง
อยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน จานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุ ป กรณ์ หรื อ สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ มี ต ัว ตนอื่ นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยหากมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่า สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า ว
อาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
มี มูลค่ าต่ ากว่ามูล ค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่า ที่ คาดว่าจะได้รับคื นหมายถึ ง มูล ค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษ ทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนัก งานจ่า ย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่
เกิดรายการ
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ค)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริ ษ ทั ฯมี ภาระส าหรั บเงิ นชดเชยที่ ต้องจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลก าไรหรื อขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษี เงิ นได้ปัจจุ บนั ตามจานวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ต้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี ในจานวน
เท่าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ล ค่ า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญชี ทุ ก สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาไรทางภาษี เพียงพอต่อการนาสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดี ตได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.17 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม หมายถึ ง ราคาที่ ค าดว่า จะได้รั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ห รื อ เป็ นราคาที่ จ ะต้อ งจ่ า ยเพื่ อ
โอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่
มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัด ท างบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมี
ดังนี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ/สั ญญาเช่ าการเงิน
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ/สัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดัง กล่ า ว โดยใช้ เ ทคนิ ค และแบบจ าลองการประเมิ น มู ล ค่ า ซึ่ งตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นแบบจ าลองได้ม าจาก
การเที ย บเคี ย งกับ ตัว แปรที่ มี อ ยู่ใ นตลาด โดยค านึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งทางด้า นเครดิ ต สภาพคล่ อ ง ข้อ มู ล
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องท าการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึ ก และวัดมู ล ค่ าของสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตน ณ วันที่ ได้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่ า ใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ
หน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการคานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่ า งชั่วคราวนั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่า บริ ษ ทั ฯควรรั บ รู ้ จานวนสิ นทรั พ ย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษ ัท ฯมี หนี้ สิ นที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ นจากการถู ก ฟ้ องร้ องเรี ย กค่ า เสี ย หาย ซึ่ ง ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุล ยพิ นิ จใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณ
การหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2561
6,890
207,057
213,947

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
6,890
7,915
204,817
182,502
211,707
190,417

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้ อยละ 0.37 ถึง 0.80 ต่อปี (2560: ร้อยละ
0.37 ถึง 0.80 ต่อปี )
7.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ

7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลู กหนี้ ตามสั ญญาเช่ าซื้ อมี ระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ ยประมาณ
24 – 60 เดือน และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่ งลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้ อแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้(2)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(3)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)
(3)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ภายใน 1 ปี (1)
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
20,958,736
32,830,639
11,685
53,801,060
(2,992,097)
(2,819,257)
(190)
(5,811,544)
17,966,639
(2,097,703)
15,868,936

30,011,382
(26,198)
29,985,184

11,495
(23)
11,472

47,989,516
(2,123,924)
45,865,592

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
สุทธิ จากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าซื ้อรอตัดจ่ าย
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมสารองส่ วนเกินเผื่อหนีท้ ี่อาจเรี ยกเก็บไม่ ได้
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้(2)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(3)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)
(3)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
(1)
ภายใน 1 ปี
1 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
17,911,882
26,999,656
5,165
(2,578,406)
(2,379,933)
(46)
15,333,476
(1,813,610)
13,519,866

24,619,723
(21,833)
24,597,890

(หน่วย: พันบาท)

5,119
(9)
5,110

รวม
44,916,703
(4,958,385)
39,958,318
(1,835,452)
38,122,866

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
สุทธิ จากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าซื ้อรอตัดจ่ าย
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสูญของลูกหนีท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมสารองส่ วนเกินเผื่อหนีท้ ี่อาจเรี ยกเก็บไม่ ได้

7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญได้ดงั นี้

อายุหนี้คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 3 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 6 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/
ลูกหนี้ค่าเสี ยหาย
รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ส่ วนเกิน
เผือ่ หนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
รวม
(1)

จานวนสัญญา
44,764
7,486
6,496
1,013
361
444
744

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก หลังหักรายได้ทาง
อัตราร้อยละ
รายได้ทางการเงิน การเงินรอรับรู้และ
ของค่าเผือ่ หนี้
รอรับรู้
มูลค่าหลักประกัน (1)
สงสัยจะสู ญ
36,814,839
2,698,044
1%
5,136,893
322,637
1%
4,256,588
203,832
2%
642,667
642,667
20%
188,423
188,423
50%
171,140
171,140
100%
447,875
447,875
100%

(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
26,980
3,226
4,077
128,534
94,212
171,140
447,875

172

97,456

97,456

100%

97,456

812
62,292

233,635
47,989,516

233,635
5,005,709

100%

233,635
1,207,135
916,789
2,123,924

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อที่ค้างชาระเกินกว่ า 3 งวดขึน้ ไป ลูกหนี ศ้ าลตัดสิ น ลูกหนี ต้ ามสั ญญาประนี ประนอมยอมความ ลูกหนี ข้ าดทุนจากการขายรถ
ยึดและลูกหนีค้ ่ าเสี ยหายแสดงหลังหั กรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักมูลค่ าหลักประกัน
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(หน่วย: พันบาท)

อายุหนี้คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 3 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 6 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/
ลูกหนี้ค่าเสี ยหาย
รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ส่ วนเกิน
เผือ่ หนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
รวม
(1)

จานวนสัญญา
39,776
6,947
6,028
987
387
420
722

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลัง
หลังหักรายได้ทาง
หักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้และ
การเงินรอรับรู้ มูลค่าหลักประกัน (1)
30,521,366
2,274,544
4,274,293
279,576
3,514,297
155,558
617,532
617,532
188,655
188,655
168,363
168,363
381,390
381,390

อัตราร้อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
1%
1%
2%
20%
50%
100%
100%

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
22,746
2,796
3,111
123,507
94,328
168,363
381,390

215

97,167

97,167

100%

97,167

687
56,169

195,255
39,958,318

195,255
4,358,040

100%

195,255
1,088,663
746,789
1,835,452

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อที่ค้างชาระเกินกว่ า 3 งวดขึน้ ไป ลูกหนี ศ้ าลตัดสิ น ลูกหนี ต้ ามสั ญญาประนี ประนอมยอมความ ลูกหนี ข้ าดทุนจากการขายรถ
ยึดและลูกหนีค้ ่ าเสี ยหายแสดงหลังหั กรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักมูลค่ าหลักประกัน

7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมี ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อที่ หยุดรั บรู้ รายได้ตามเกณฑ์คงค้างจานวนรวม
2,271 ล้านบาท (2560: 2,158 ล้านบาท)
7.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 งวด) จานวน
รวม 1,781 ล้านบาท (2560: 1,648 ล้านบาท)
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7.5 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อจานวน 390 สัญญา คิดเป็ นจานวนเงิน 305
ล้านบาท ได้มีการขอเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการชาระหนี้ โดยการขยายอายุการจ่ายชาระหนี้ ซึ่ งลูกหนี้
ดังกล่าวมีระยะเวลาการชาระหนี้ตามสัญญาใหม่ ดังนี้
ระยะเวลา
ผิดนัดชาระแล้วภายหลังทาสัญญา
มีกาหนดชาระมากกว่า 1 ปี
ปิ ดบัญชีก่อนกาหนด
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนสัญญาลูกหนี้
ยอดคงเหลือตามบัญชี
(พันบาท)
145
120,851
238
181,649
7
2,584
390
305,084

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อที่ได้มีการเจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
จานวน 1,294 ราย คิดเป็ นจานวนเงิน 629 ล้านบาท
7.6 ตามประกาศของสมาคมนัก บัญชี และผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตแห่ ง ประเทศไทยโดยความเห็ นชอบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สาหรับธุ รกิจ
สิ นเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค (Consumer Finance) โดยให้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจานวนโดยไม่
หักหลักประกันและหยุดรับรู ้รายได้สาหรับลูกหนี้ที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 งวด และบันทึกสารองทัว่ ไปสาหรับ
ลูกหนี้ที่ไม่คา้ งชาระหรื อค้างชาระค่างวดไม่เกิน 3 งวด หรื อให้ใช้แนวทางอันที่บริ ษทั ฯเห็นว่าเหมาะสมกว่า
ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯได้ป ระมาณค่ า เผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญโดยพิ จารณาจากสถานะ ความสามารถในการช าระหนี้
ประสบการณ์ ขอ้ มูลความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจริ งในอดี ต และเชื่ อมัน่ ว่าอัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญในปัจจุบนั เป็ นอัตราที่เหมาะสมแล้ว
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8.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ
36 ถึง 60 เดื อน และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่ งลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงินแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้(2)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
(1)
(2)

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
สุทธิ จากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าการเงิ นรอตัดจ่ าย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้(2)
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
(1)
(2)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี (1)
1 – 5 ปี
รวม
215,421
411,433
626,854
(33,394)
(37,618)
(71,012)
182,027
373,815
555,842
(9,554)
(246)
(9,800)
172,473
373,569
546,042

ภายใน 1 ปี (1)
188,040
(29,186)
158,854
(7,093)
151,761

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
1 – 5 ปี
รวม
356,133
544,173
(32,308)
(61,494)
323,825
482,679
(204)
(7,297)
323,621
475,382

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
สุทธิ จากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าการเงินรอตัดจ่ าย
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8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

อายุหนี้คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 3 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 6 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
รวม
(1)

จานวนสัญญา
380
13
4
-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงินรอรับรู้ อัตราร้อยละของ
และมูลค่า
หักรายได้ทาง
ค่าเผือ่ หนี้
(1)
หลักประกัน
การเงินรอรับรู้
สงสัยจะสู ญ
519,348
31,911
1%
20,503
1,292
1%
6,523
24
2%
20%
50%

ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ
319
13
-

4
1

7,787
915

7,787
915

100%
100%

7,787
915

1
403

766
555,842

766
42,695

100%

766
9,800

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินที่ค้างชาระเกินกว่ า 3 งวดขึน้ ไป แสดงหลังหักรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักหลักประกัน
(หน่วย: พันบาท)

อายุหนี้คา้ งชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 3 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 6 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
รวม
(1)

จานวนสัญญา
317
10
3
2
4
336

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงินรอรับรู้ อัตราร้อยละของ
และมูลค่า
หักรายได้ทาง
ค่าเผือ่ หนี้
(1)
หลักประกัน
การเงินรอรับรู้
สงสัยจะสู ญ
452,869
26,080
1%
16,700
1,186
1%
3,643
159
2%
20%
4,892
4,892
50%
4,575
4,575
100%
482,679
36,892

ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ
261
12
3
2,446
4,575
7,297

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินที่ค้างชาระเกินกว่ า 3 งวดขึน้ ไป แสดงหลังหักรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักหลักประกัน

17

8.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าการเงิ นที่หยุดรับรู ้ รายได้และมีลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่าการเงินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จานวน 9 ล้านบาท (2560: 9 ล้านบาท)
9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2561
2560

บริ ษทั อาร์ ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด

4,000

-

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
-

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2561
2560
4,000

-

10. ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่ าการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นดังนี้

ยอดต้นปี
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
1,842,749
402,597
(111,622)
2,133,724

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1,842,749
1,421,000
402,597
523,433
(111,622)
(101,684)
2,133,724
1,842,749

11. ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

ยอดยกมาต้นปี
100,931
(40,758)
60,173

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
551,901
(530,301)
(2,980)
548,921
(530,301)

ยอดปลายปี
122,531
(43,738)
78,793
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(หน่วย: พันบาท)

ยอดยกมาต้นปี
88,256
(31,561)
56,695

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย
439,360
(426,685)
(9,197)
430,163
(426,685)

ยอดปลายปี
100,931
(40,758)
60,173

12. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินที่ถือไว้โดยไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าเท่ากับ 35 ล้านบาท ซึ่ งประเมินโดย
ผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (2560: 35 ล้านบาท)
13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

อาคารชุด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เครื่ องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง
ติดตั้งและ
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

5,890
5,890

94,215
94,215

27,967
618
28,585

38,929
3,054
(633)
41,350

27,327
5,310
(5,199)
27,438

912
4,012
4,924

195,240
12,994
(5,832)
202,402

-

24,131
4,711
28,842

11,524
4,456
15,980

24,476
4,965
(630)
28,811

15,155
4,778
(5,045)
14,888

-

75,286
18,910
(5,675)
88,521

5,890

65,373

12,605

12,539

12,550

4,924

113,881
18,910
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(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

อาคารชุด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เครื่ องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง
ติดตั้งและ
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

5,890
5,890

94,215
94,215

27,967
618
28,585

38,929
2,324
(633)
40,620

27,327
5,310
(5,199)
27,438

912
4,012
4,924

195,240
12,264
(5,832)
201,672

-

24,131
4,711
28,842

11,524
4,456
15,980

24,476
4,965
(630)
28,811

15,155
4,778
(5,045)
14,888

-

75,286
18,910
(5,675)
88,521

5,890

65,373

12,605

11,809

12,550

4,924

113,151
18,910
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

อาคารชุด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เครื่ องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุ ง
ติดตั้งและ
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

5,890
5,890

94,215
94,215

27,330
637
27,967

37,192
1,749
(12)
38,929

28,299
8,577
(9,549)
27,327

477
435
912

193,403
11,398
(9,561)
195,240

-

19,421
4,711
24,132

7,117
4,407
11,524

19,196
5,291
(12)
24,475

18,323
5,104
(8,273)
15,154

-

64,057
19,513
(8,285)
75,285

5,890

70,083

16,443

14,454

12,173

912

119,955
19,513

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีส่วนปรับปรุ งอาคารชุดและอุปกรณ์ และยานพาหนะจานวนหนึ่งซึ่ งตัด
ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี
จานวนเงินประมาณ 27 ล้านบาท (2560: 22 ล้านบาท)
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14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

อายุการตัด
จาหน่ายคงเหลือ
0 – 7 ปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดยกมา
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
36,439
308
(27,576)
(3,915)
8,863
308
(3,915)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
36,747
(31,491)
5,256
3,915

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

อายุการตัด
จาหน่ายคงเหลือ
0 – 7 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดยกมา
ต้นปี
เพิม่ ขึ้น
ตัดจาหน่าย
36,439
278
(27,576)
(3,915)
8,863
278
(3,915)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
36,717
(31,491)
5,226
3,915

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

อายุการตัด
จาหน่ายคงเหลือ
0 – 8 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดยกมา
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
33,412
3,027
(23,206)
(4,370)
10,206
3,027
(4,370)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
36,439
(27,576)
8,863
4,370

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวมีจานวนเงิ นประมาณ 12 ล้านบาท
(2560: 12 ล้านบาท)
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15. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
15.1 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื รอตัดบัญชี
ผลต่างรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

393,000
8,748
5,915
3,584
411,247

393,000
8,748
5,915
3,584
411,247

333,725
8,152
5,113
3,364
350,354

88,268
2,877
3,023
40
94,208
317,039

88,268
2,877
3,023
40
94,208
317,039

76,197
3,237
1,219
102
80,755
269,599

15.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

458,006
-

458,006
-

347,297
1,575

(47,301)
410,705

(47,301)
410,705

(69,029)
279,843
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จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

139

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
139

125

รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่า งค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ก ับผลคู ณก าไรทางบัญชี กบั อัตราภาษี ที่ ใ ช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2,051,412

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีจากขาดทุนทางภาษีที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแต่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2,051,460
1,405,656

0 – 20%
410,283
-

20%
410,292
-

20%
281,131
1,575

9

-

-

413
410,705

413
410,705

(2,863)
279,843

16. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน .

อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - บริษัทใหญ่
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

คงที่

1,030,000
1,030,000

1,030,000
1,030,000

1,570,000
1,570,000

กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ แลกเงิน

คงที่
คงที่

2,690,000
12,310,348
15,000,348

2,690,000
12,310,348
15,000,348

1,550,000
9,696,298
11,246,298

รวม
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เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงิ นกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิ นซึ่ งจะครบกาหนดชาระตามที่ระบุไว้ในตัว๋ สัญญา
ใช้เงินแต่ละฉบับและชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน และภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั้น บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ไม่เกิน 10 ต่อ 1 เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ แลกเงินที่จะครบกาหนดชาระคืนเงินต้น
ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตัว๋ แลกเงินแต่ละฉบับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ
เป็ นจานวนเงิน 3,970 ล้านบาท (2560: 4,370 ล้านบาท)
17. เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ นการกูย้ มื ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ ยวข้องกันและบุคคลอื่น โดยจะครบกาหนดชาระคืนเงินต้นตามวันที่ระบุไว้ในตัว๋ แต่ละฉบับและ
คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่
18. เจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อ
เจ้าหนี้อื่น - ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2561
301,605
109,925
33,011
11,634
456,175

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
301,605
178,691
109,925
59,262
33,011
29,886
11,634
1,711
456,175
269,550

งบการเงินรวม
2561
12,518
(826)
11,692
(4,288)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
12,518
11,852
(826)
(1,079)
11,692
10,773
(4,288)
(3,372)

19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าซื้อและเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

7,404

7,404

7,401
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บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่ าซื้ อและเช่ าการเงิ นกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ า ยานพาหนะใช้ในการดาเนิ นงานของ
กิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่ าการเงิ น
ดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
รวม
4,743
7,775
12,518
(455)
(371)
(826)
4,288
7,404
11,692

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ไม่เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
รวม
3,872
7,980
11,852
(500)
(579)
(1,079)
3,372
7,401
10,773

20. เงินกู้ยมื ระยะยาว
งบการเงินรวม
2561
ก) วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 800 ล้านบาท จากธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่งโดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้ง
จานวนภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่เบิกเงินกู้ และตั้งแต่เมษายน
2558 ขยายเวลาการจ่ายชาระเป็ นภายใน 75 เดือน
คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็ นราย
เดือน
ข) วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 200 ล้านบาท จากธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่ง โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้ง
จานวนภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตรา
คงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็ นรายไตรมาส

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

-

-

2560
800,000

-

-

200,000
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งบการเงินรวม
2561
ค) เงินกูย้ มื ระยะยาวในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกูย้ มื รอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

28,000
261,000
289,000
289,000
(189,000)
100,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
28,000
261,000
289,000
289,000
(189,000)
100,000

2560
28,000
211,000
1,239,000
(32)
1,238,968
(899,968)
339,000

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมข้างต้น บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญาแต่ละฉบับ อาทิเช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 10 ต่อ 1
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก: กูเ้ พิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
1,239,000
1,239,000
1,689,000
50,000
50,000
50,000
(1,000,000)
(1,000,000)
(500,000)
289,000
289,000
1,239,000
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21. หุ้นกู้
บริ ษทั ฯได้ออกหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ปี ที่ออก

อายุหุ้นกู้

2561

2560

2,820,000
615,000
2,000,000
10,130,000
905,000
5,070,000
1,110,000

2,820,000
615,000
2,000,000
10,130,000
905,000
5,070,000
1,110,000

2,000,000
800,000
300,000
2,820,000
615,000
2,000,000
10,130,000
-

รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูร้ อตัดบัญชี

22,650,000
(14,385)

22,650,000
(14,385)

18,665,000
(16,154)

หุ้นกู้
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

22,635,615
(5,434,032)

22,635,615
(5,434,032)

18,648,846
(3,099,248)

หุ้นกู้ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

17,201,583

17,201,583

15,549,598

2557
2558
2558
2559
2559
2560
2560
2561
2561
2561

3 – 4 ปี
2 – 3 ปี
3 – 4 ปี
2 – 3 ปี
3 – 4 ปี
1 – 2 ปี
2 – 3 ปี
1 – 2 ปี
2 – 3 ปี
3 – 4 ปี

วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย

พฤษภาคม - พฤษภาคม 2561
กรกฎาคม - กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
เมษายน - กันยายน 2562
กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562
มีนาคม 2562
มกราคม - ธันวาคม 2563
กันยายน - พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563 - สิ งหาคม 2564
มีนาคม - กรกฎาคม 2564

(ร้อยละต่อปี )
4.22 – 4.75
3.00 – 3.35
3.00
2.70 – 3.00
2.88 – 3.00
2.52
2.39 – 2.88
2.70 – 2.80
2.28 – 2.70
2.30 – 2.50

2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ อาทิเช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันสิ้ นงวดบัญชี ในอัตราส่ วนไม่เกิน 10:1 ตลอดอายุของหุ ้นกู้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯสามารถซื้ อคืน
หุ น้ กูก้ ่อนครบกาหนดได้หากเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
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22. ประมาณการหนีส้ ิ น - สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จ านวนเงิ น ส ารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนัก งานซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนัก งานเมื่ อ ออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั (1)
ต้นทุนดอกเบี้ย(1)
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง
การเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
(1)

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
25,566

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
25,566
21,884

2,749
886

2,749
886

2,216
844

690

690

230

(2,122)
2,125
(319)
29,575

897
(505)
25,566

(2,122)
2,125
(319)
29,575

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานรั บรู้ ในค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 22 ปี (2560: 20 ปี ) และบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า จานวน 2 ล้านบาท
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของ
พนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ
ของพนักงาน)

งบการเงินรวม
2561
(ร้อยละต่อปี )
3.35
5.36
0–6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.35
3.13
5.36
5.98
0–6

0–6
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราคิดลด
ในอนาคต
ในจานวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(1,249)

1,360

1,285

(1,193)

(1,310)

1,543

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราคิดลด
ในอนาคต
ในจานวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

(1,231)

1,348

1,274

(1,178)

(1,290)

1,536

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่น้ ี กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วันสุ ดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถื อ
เป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี้ สิน
ส ารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น 8 ล้า นบาท บริ ษัท ฯจะบัน ทึ ก ผลกระทบจาก
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวโดยรั บรู ้ ตน้ ทุ นบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายทันที ในงบกาไรขาดทุ นของงวดที่
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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23. ทุนเรือนหุ้น/เงินปันผล
ทุนเรื อนหุน้
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิ
1)

ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจานวน 124 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียน
ลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

2)

เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 604 ล้านหุ ้น ทาให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯเพิ่มเป็ น 3,020 ล้านบาท
(หุน้ สามัญ 3,020 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯได้
จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ได้อนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2559 ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.21 บาท จากจานวนหุ ้น 2,416 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผลจ่าย
ทั้งสิ้ น 507 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 28 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ
ส าหรั บ ปี 2560 ให้ ก ับ ผูถ้ ื อหุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯเป็ นเงิ น สดในอัต ราหุ ้น ละ 0.03 บาท จากจานวนหุ ้น 2,416
ล้านหุ ้น และจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจานวน 604 ล้านหุ ้น ในอัตรา 4 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ น
การจ่ า ยเงิ น ปั นผลในอัต รารวมหุ ้นละ 0.28 บาท ซึ่ งคิ ดเป็ นจานวนเงิ นรวมประมาณ 676 ล้านบาทโดย
บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 27 เมษายน 2561
24. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้เป็ นทุ นส ารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ท ธิ ประจาปี หัก ด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
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25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าธรรมเนียมธนาคารและบริ การ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
402,597
268,869
37,656
2,980
22,826
43,822

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
402,597
523,433
268,869
251,265
37,610
29,017
2,980
9,197
22,826
23,883
43,822
49,056

26. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี (ไม่รวมกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับจานวนหุ ้นสามัญตามลาดับ ที่
เปลี่ยนไปของจานวนหุ น้ สามัญ ที่เกิดจากการออกหุ น้ ปั นผล
เมื่ อ วัน ที่ 3 เมษายน 2561 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ประจ าปี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้อ นุ ม ัติ จ่ า ยปั นผลเป็ นเงิ นสดในอัต รา
หุ ้นละ 0.03 บาท และได้อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจานวน 604 ล้านหุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ดังนั้น ในการคานวณกาไรต่อหุ ้นจึงได้ปรับปรุ งจานวนหุ ้นสามัญที่ ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ ้น โดยถื อ
เสมือนว่าการออกหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นปี
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออก
อยูร่ ะหว่างปี (พันหุน้ )
จานวนหุน้ ปั นผล (พันหุน้ )
รวม (พันหุน้ )
กาไรสาหรับปี (พันบาท)
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ปรับปรุ งใหม่)

3,020,284
3,020,284

3,020,284
3,020,284

2,416,227
604,057
3,020,284

1,640,707
0.54

1,640,755
0.54

1,125,813
0.37
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27. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ การ บริ ษทั ฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้ (1) รถยนต์ใหม่ (2) รถยนต์เก่า และ (3) อื่น ๆ
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่า
โดยใช้เ กณฑ์ เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ นการวัดก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการดาเนิ นงานในงบการเงิ น อย่า งไรก็ ตาม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบริ หารงานด้านการจัดหาเงิน ซึ่ งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปั นส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดาเนินงาน
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ข้อมูลรายได้ กาไรและสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย-รถยึด
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

1,857,416
32,029
214,058

1,309,318
3,505
162,169

2,103,503
(56,049)

1,474,992
(45,903)

3,166,734
35,534
376,227
248,872
3,827,367
(101,952)
(2,980)
(22,826)
(375,801)
(402,597)
(869,799)
2,051,412
(410,705)
1,640,707
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย-รถยึด
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

1,857,416
32,029
214,058

1,309,318
3,505
162,169

2,103,503
(56,049)

1,474,992
(45,903)

3,166,734
35,534
376,227
248,870
3,827,365
(101,952)
(2,980)
(22,826)
(375,751)
(402,597)
(869,799)
2,051,460
(410,705)
1,640,755

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย-รถยึด
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

1,570,587
28,661
193,931

1,158,766
2,596
151,912

1,793,179
(56,911)

1,313,274
(53,306)

2,729,353
31,257
345,843
200,782
3,307,235
(110,217)
(9,197)
(23,883)
(352,443)
(523,433)
(882,406)
1,405,656
(279,843)
1,125,813
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สิ นทรัพย์แยกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

32,453,054

13,958,580

46,411,634
1,119,425
47,531,059
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

32,453,054

13,958,580

46,411,634
1,119,424
47,531,058
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

26,433,813

12,164,436

38,598,249
893,543
39,491,792
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสิ นทรัพย์ที่
แสดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย ไม่มี รายได้จากลู ก ค้ารายใดที่ มี มูล ค่ าเท่ ากับหรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
28. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 – 15 ของเงินเดือน และ
บริ ษทั ฯ จะจ่ ายสมทบให้ใ นอัตราร้ อยละ 5 ของเงิ นเดื อน กองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ นี้ บ ริ หารโดยบริ ษ ทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯรับรู ้เงิ นสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 7 ล้าน
บาท (2560: 6 ล้านบาท)
29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ า งปี บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยมี ร ายการธุ ร กิ จ ที่ ส าคัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคล
หรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เหล่ า นั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ ธุ ร กิ จ โดยกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน และรายการ
ระหว่างกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิ ต้ ี วูด้ จากัด
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ในเครื อ
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
และอุปกรณ์
ค่าบริ การจ่าย
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย - บริ ษทั ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับปี 2561)

973

973

763

32,002

32,002

37,471

5,325
340

5,325
340

6,604
311

อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้า
ทัว่ ไป
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

3,268

3,268

5,712

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

3,594

3,594

4,308

อัตราที่ตกลงกัน

10,677

10,677

10,147

2,452

2,452

1,517

อัตราที่กาหนดในหนังสื อ
ชี้ชวน
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,085

1,085

1,095

อัตราที่ตกลงกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์อื่น - เงินประกัน
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

122,236

120,028

134,157

70

70

65

15

15

14

-

4,000

-

1,030,000

1,030,000

1,570,000

113,000
10,000

113,000
10,000

220,000
6,000

400,000

400,000

31,000
350,000

5

5

5

237
4,816

237
4,816

265
4,424

28,000

28,000

28,000
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยมื ระยะยาว
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ปลายปี

1,570,000

92,920,000

(93,460,000)

1,030,000

220,000
6,000

1,293,000
10,000

(1,400,000)
(6,000)

113,000
10,000

28,000

-

-

28,000

31,000
350,000

107,000
50,000

(138,000)
-

400,000
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยมื ระยะยาว
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ
ต้นปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ปลายปี

3,180,000

62,950,000

(64,560,000)

1,570,000

210,000
10,000

895,000
16,000

(885,000)
(20,000)

220,000
6,000

28,000

-

-

28,000

300,000

1,756,000
265,000

(1,725,000)
(215,000)

31,000
350,000
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
49,781
930
50,711

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
49,781
47,139
930
857
50,711
47,996

30. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้า ท าสั ญญาเช่ า ดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การเช่ า พื้นที่ ในอาคารและอุ ปกรณ์
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีจานวนเงิน
ค่าเช่าและค่าบริ การขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

4,110
3,965

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,110
3,965

4,321
4,172

30.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ ้นกูแ้ ละสัญญา
แต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
งบการเงินรวม
2561
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 4 ปี

217
220

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
217
220

177
213
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30.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ัทฯมี ภาระผูก พันตามสัญ ญาให้บ ริ ก ารระบบงานสารสนเทศและ
งานสนับ สนุ น กับ บริ ษ ัท ใหญ่ โ ดยมี ค่ า บริ ก ารที่ ต้อ งจ่ า ยภายใน 31 ธัน วาคม 2561 คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น
3 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท)
30.4 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ัทฯมี คดี ที่ ถู กบุ ค คลภายนอกฟ้ องเป็ นจ าเลยหรื อจาเลยร่ วมกับ บุ คคลอื่ น
เป็ นทุนทรัพย์รวม 6 ล้านบาท ซึ่ งผลของคดีท้ งั หมดยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่อาจจะเกิ ดขึ้นและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายใดเกิดขึ้นอย่าง
มีนยั สาคัญจึงไม่ได้บนั ทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
31. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ” ประกอบด้ว ย เงิ น สดและ
รายการเที ย บเท่ า เงิ นสด ลู ก หนี้ /เจ้า หนี้ ตามสั ญญาเช่ า ซื้ อและเช่ า การเงิ น เงิ นกู้ยืม เจ้า หนี้ อื่น และหุ ้น กู้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิ นดังกล่าวและมีนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงดังนี้
31.1 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมตามสัญญาเช่ าซื้ อและเช่ าการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม
ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้
สิ นเชื่ อของบริ ษ ทั ฯไม่ มีก ารกระจุ ก ตัวเนื่ องจากบริ ษ ทั ฯมี ลูก หนี้ อยู่จานวนมากราย จานวนเงิ นสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมหักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
31.2 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจได้รับ
ความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ ยนและราคาของหลักทรัพย์
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มี
ธุ รกรรมที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศและมี เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เป็ นจานวนน้อย ดังนั้น ความเสี่ ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น จะเปลี่ ย นไปเนื่ อ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ส ามารถแยกตามวัน ที่
ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2561

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกาหนด/
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

16,186
173

30,011
374

12
-

200
-

14
1,781
9

214
47,990
556

16,030
329
4
189
5,434

8
100
17,202

-

-

412
-

16,030
329
412
12
289
22,636

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีดอกเบีย้ เป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (ค้ างชาระเกินกว่ า 3 งวด) ซึ่ งบริ ษัทฯได้
หยุดรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกาหนด/
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

16,186
173
-

30,011
374
-

12
-

198
-

14
1,781
9
4

212
47,990
556
4

16,030
329
4
189
5,434

8
100
17,202

-

-

412
-

16,030
329
412
12
289
22,636

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีดอกเบีย้ เป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (ค้ างชาระเกินกว่ า 3 งวด) ซึ่ งบริ ษัทฯได้
หยุดรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกาหนด/
กาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

13,685
150

24,620
324

5
-

177
-

13
1,648
9

190
39,958
483

12,816
387
3
900
3,099

8
339
15,550

-

-

238
-

12,816
387
238
11
1,239
18,649

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีดอกเบีย้ เป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (ค้ างชาระเกินกว่ า 3 งวด) ซึ่ งบริ ษัทฯได้
หยุดรั บรู้ รายได้ ตามเกณฑ์ คงค้ าง

31.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้
เมื่อครบกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงิ นสดได้หรื อไม่สามารถจัดหาเงิ นได้เพียงพอ
ตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายได้
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วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่ องมื อทางการเงิ นนับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
(1)

น้อยกว่า 1 ปี

งบการเงินรวม
2561
มากกว่า 1 ปี

214
-

16,186
173

30,023
374

1,781
9

214
47,990
556

1,940
329
-

14,090
412
4
189
5,434

8
100
17,202

-

16,030
329
412
12
289
22,636

เมื่อทวงถาม

ไม่มีกาหนด

รวม

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีกาหนดเป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (ค้ างชาระเกินกว่ า 3 งวด)
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
(1)

เมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
น้อยกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
ไม่มีกาหนด

รวม

212
-

16,186
173
-

30,023
374
-

1,781
9
4

212
47,990
556
4

1,940
329
-

14,090
412
4
189
5,434

8
100
17,202

-

16,030
329
412
12
289
22,636

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีกาหนดเป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (ค้ างชาระเกินกว่ า 3 งวด)
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
(1)

เมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
น้อยกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
ไม่มีกาหนด

รวม

190
-

13,685
150

24,625
324

1,648
9

190
39,958
483

387
-

12,816
238
3
900
3,099

8
339
15,550

-

12,816
387
238
11
1,239
18,649

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อ/เช่ าการเงินที่ไม่ มีกาหนดเป็ นส่ วนของลูกหนีท้ ี่ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ (ค้ างชาระเกินกว่ า 3 งวด)

31.4 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม แต่มีสินทรั พย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งสามารถแยก
แสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี

ระดับ 1

งบการเงินรวม
2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

214
45,866
546
19

214
-

-

46,602
546
35

214
46,602
546
35

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

16,030
329
412
12
289
22,636

-

16,030
329
412
12
290
22,652

-

16,030
329
412
12
290
22,652
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

212
45,866
546
4
19

212
-

-

46,602
546
4
35

212
46,602
546
4
35

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

16,030
329
412
12
289
22,636

-

16,030
329
412
12
290
22,652

-

16,030
329
412
12
290
22,652
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

190
38,123
475
19

190
-

-

38,742
473
35

190
38,742
473
35

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

12,816
387
238
11
1,239
18,649

-

12,816
387
238
11
1,244
18,821

-

12,816
387
238
11
1,244
18,821

การจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน เป็ นไปตามที่กาหนดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.17
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงิน ประมาณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปั จจุบนั ของเงินให้สินเชื่ อประเภทเดียวกัน

ค)

หุ น้ กู้ เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
โดยประมาณในตลาดปั จจุบนั สาหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

ง)

มูลค่ายุติธรรมของอสังหริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดย
ใช้เกณฑ์ราคาตลาด

32. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5.61:1 (2560: 6.01:1)
33. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1) จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.29
บาท และจ่ายเป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯจานวน 755 ล้านหุน้ ในอัตรา 4 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ น
การจ่ายเงินปั นผลในอัตรารวมหุ น้ ละ 0.54 บาท
2) ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจานวน 330 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
3) เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจานวน 755 ล้านหุ ้น ทาให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯเพิ่มเป็ น 3,775 ล้านบาท
(หุน้ สามัญ 3,775 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผลดังกล่าว
4) ขออนุ มตั ิเพิ่มวงเงิ นการออกเสนอขายหุ ้นกู้เพิ่มเติ มสาหรับปี 2562 และยกเลิกวงเงิ นที่เคยขออนุ มตั ิ
ไว้เดิม
34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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