บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
30 มิถุนายน 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในการจัดทาและนาเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็น ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 13 สิ งหาคม 2562

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ได้รับใบกากับภาษี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

246,372

213,947

139,238

211,707

2

17,179,059

15,868,936

17,179,059

15,868,936

3

186,530
66,717
78,629
216,752
8,537
17,982,596

172,473
66,773
78,793
294,526
7,144
16,702,592

186,530
57,725
78,629
216,752
8,050
17,865,983

172,473
66,773
78,793
294,526
7,143
16,700,351

2,000

1,000

-

-

2

31,219,672

29,996,656

31,219,672

29,996,656

3

390,277
211
19,326
104,136
9,215
318,198
1,631
32,064,666
50,047,262

373,569
211
19,326
113,881
5,256
317,039
1,529
30,828,467
47,531,059

390,277
211
4,000
19,326
102,751
8,910
318,173
1,621
32,064,941
49,930,924

373,569
211
4,000
19,326
113,151
5,226
317,039
1,529
30,830,707
47,531,058

5

6
7
8

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุ ทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9
3,180,000
14,323,784

1,030,000
15,000,348

3,180,000
14,323,784

1,030,000
15,000,348

73,000
625,500
512,206
133,183

123,000
205,500
456,175
132,591

73,000
625,500
460,214
133,183

123,000
205,500
456,175
132,591

4,152

4,288

4,152

4,288

28,000
101,000

28,000
161,000

28,000
101,000

28,000
161,000

299,993
7,492,756
248,314
239,974
27,261,862

299,933
5,134,099
231,603
190,998
22,997,535

299,993
7,492,756
237,021
237,410
27,196,013

299,933
5,134,099
231,603
190,950
22,997,487

6,806

7,404

6,806

7,404

50,000

100,000

50,000

100,000

181,252
15,181,780
39,220
15,459,058
42,720,920

99,903
17,101,680
29,575
17,338,562
40,336,097

181,252
15,181,780
38,813
15,458,651
42,654,664

99,903
17,101,680
29,575
17,338,562
40,336,049
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11

12

11
12

13

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,775,354,601 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2561: หุ ้นสามัญ 3,020,284,011 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 3,775,353,450 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2561: หุ ้นสามัญ 3,020,283,681 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

3,775,355

3,020,284

3,775,355

3,020,284

3,775,353

3,020,284

3,775,353

3,020,284

319,888

319,888

319,888

319,888

303,000
2,928,097
7,326,338
4
7,326,342
50,047,262
-

303,000
3,551,790
7,194,962
7,194,962
47,531,059
-

303,000
2,878,019
7,276,260
7,276,260
49,930,924
-

303,000
3,551,837
7,195,009
7,195,009
47,531,058
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

4

8.2

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่ งปันกาไรหรื อขาดทุน:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
2562
2561

872,130
9,867
80,787
100,278
1,063,062

872,130
9,867
39,197
100,237
1,021,431

780,216
8,445
82,904
72,059
943,624

42,247
97,131
40,817
180,195
882,867
(247,166)
635,701
(124,735)
510,966

42,247
94,647
40,817
177,711
843,720
(247,166)
596,554
(116,905)
479,649

39,892
83,883
114,065
237,840
705,784
(214,973)
490,811
(98,984)
391,827

-

-

-

510,966

479,649

391,827

510,963
3
510,966

479,649

391,827

510,963
3
510,966

479,649

391,827

0.14
3,775,353

0.13
3,775,353

0.10
3,775,353
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

4

8.2

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่ งปันกาไรหรื อขาดทุน:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
2562
2561

1,725,795
19,352
165,421
181,999
2,092,567

1,725,795
19,352
98,368
182,251
2,025,766

1,525,666
16,835
170,478
140,989
1,853,968

83,208
194,200
70,373
347,781
1,744,786
(483,721)
1,261,065
(253,802)
1,007,263

83,208
190,062
70,373
343,643
1,682,123
(483,721)
1,198,402
(241,268)
957,134

79,232
169,159
237,520
485,911
1,368,057
(424,913)
943,144
(187,773)
755,371

-

-

-

1,007,263

957,134

755,371

1,007,259
4
1,007,263

957,134

755,371

1,007,259
4
1,007,263

957,134

755,371

0.27
3,775,353

0.25
3,775,353

0.20
3,775,353
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(หน่วย: พันบาท)
ทุนออกจาหน่าย
และชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
3,020,284
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14)
755,069
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
3,775,353
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
319,888
319,888
-

งบการเงินรวม
กาไรสะสม
ส่วนได้เสีย
จัดสรรแล้ว - สารอง
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
303,000
3,551,790
7,194,962
1,007,259
1,007,259
4
1,007,259
1,007,259
4
(1,630,952)
(875,883)
303,000
2,928,097
7,326,338
4
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
7,194,962
1,007,263
1,007,263
(875,883)
7,326,342
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
319,888
319,888

3,020,284
755,069
3,775,353
-

319,888
319,888
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
242,000
2,649,181
755,371
755,371
(676,544)
242,000
2,728,008
303,000
303,000
-

3,551,837
957,134
957,134
(1,630,952)
2,878,019
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
5,627,296
755,371
755,371
(72,487)
6,310,180
7,195,009
957,134
957,134
(875,883)
7,276,260
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น - สารองจ่ายภาษีขาย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561

1,261,065

1,198,402

943,144

10,453
70,373
(701)
(634)
9,645
766
(1,745,147)
483,721

10,282
70,373
(701)
(634)
9,520
766
(1,745,147)
483,721

11,801
237,520
(1,990)
(7,643)
1,803
710
(1,542,501)
424,913

89,541

26,582

67,757

(2,973,605)
(31,020)
(709)
214,952
75,651
(101)

(2,973,605)
(31,020)
8,282
214,952
76,138
(92)

(5,034,532)
(27,397)
(15,274)
159,900
(133,702)
(17)

56,031
48,975
(2,520,285)
1,901,342
(238,250)
(857,193)

4,040
46,460
(283)
(2,628,546)
1,901,342
(236,984)
(964,188)

375,950
68,613
(4,538,702)
1,680,832
(183,347)
(3,041,217)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ ะยะยาว
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ ะยะยาว
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลเพิ่มเติมกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชาระหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561

(1,000)
(2,555)
(307)
701
(3,161)

(1,756)
(5)
701
(1,060)

(4,753)
(262)
2,147
(2,868)

1,347,310
370,000
4,113,995
(110,000)
(3,600,000)
(2,540)
(875,883)
(350,103)
892,779
32,425
213,947
246,372
-

1,347,310
370,000
4,113,995
(110,000)
(3,600,000)
(2,540)
(875,883)
(350,103)
892,779
(72,469)
211,707
139,238
-

(632,536)
19,000
50,000
5,842,117
(2,000,000)
(2,076)
(72,487)
(329,447)
2,874,571
(169,514)
190,417
20,903

214,152

214,152

153,361

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศ
ไทยโดยมีธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั
ใหญ่และมีบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือให้บริ การสิ นเชื่ อเช่าซื้ อและสิ นเชื่ อลิ สซิ่ ง ที่อยูต่ ามที่
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จัด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษ ทั ฯเลื อกน าเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ ตาม บริ ษ ัท ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่ อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษัท ฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงิ น รวมระหว่างกาลนี้ จัดท าขึ้ น โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ เดี ยวกับ งบการเงิ น รวมส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ น้ ในระหว่างงวด
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บ ัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญ ชี และการตี ค วามมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
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)
กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ ทากับลู กค้าทุ กสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอน
ส าหรั บ การรั บ รู ้ รายได้ที่ เกิ ดขึ้ น จากสั ญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้า โดยกิ จ การจะรั บ รู ้ รายได้ใ นจานวนเงิ น ที่
สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุ การณ์ ที่เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สาคัญซึ่ ง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื่ องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐาน 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 นกลุ่ มดังกล่ าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ ยวกับ การจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสั ญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model)
หลัก การเกี่ ย วกับ วิธี ก ารค านวณการด้อยค่ าของเครื่ อ งมื อทางการเงิ น โดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้
จะท าให้ม าตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี บางฉบับที่ มี
ผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินใน
ปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้ สินทรั พย์และ
หนี้ สินสาหรับสัญญาเช่ าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่า 12 เดื อน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิง
นั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรั บผูใ้ ห้เช่ าไม่มี การเปลี่ ยนแปลงอย่างมี สาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 17
ผู ้ใ ห้ เช่ า ยัง คงต้อ งจัด ประเภทสั ญ ญาเช่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช่ า เงิ น ทุ น โดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิ น
ในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
1.5 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ

2.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ลู กหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ ย
ประมาณ 24 - 60 เดื อน และมี กาหนดการจ่ายค่างวดเท่ ากันทุ กงวด และคิ ดดอกเบี้ ยคงที่ ตลอดอายุสัญญา
ซึ่ งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ภายใน 1 ปี (1)
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
22,416,266
34,091,317
33,919
56,541,502
(3,115,275)
(2,878,960)
(858)
(5,995,093)
19,300,991
(2,121,932)
17,179,059

31,212,357
(25,683)
31,186,674

33,061
(63)
32,998

50,546,409
(2,147,678)
48,398,731

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)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
(1)
ภายใน 1 ปี
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

2.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ลู กหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระและ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู 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
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/
ลูกหนี้ค่าเสี ยหาย
รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ส่ วนเกิน
เผือ่ หนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
รวม
(1)

จานวนสัญญา
45,089
9,148
7,184
1,202
366
429
796

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลัง
หลังหักรายได้ทาง
อัตราร้อยละ
หักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู ้และ
ของค่าเผือ่ หนี้
(1)
การเงินรอรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน
สงสัยจะสู ญ
37,487,207
2,572,479
1%
6,318,645
387,177
1%
4,788,691
210,835
2%
745,562
745,562
20%
196,683
196,683
50%
168,208
168,208
100%
482,850
482,850
100%

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
25,725
3,872
4,217
149,113
98,341
168,208
482,850

163

92,157

92,157

100%

92,157

926
65,303

266,406
50,546,409

266,406
5,122,357

100%

266,406
1,290,889
856,789
2,147,678

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื ้อที่ค้างชาระเกิ นกว่ า 3 งวดขึน้ ไป ลูกหนีศ้ าลตัดสิ น ลูกหนีต้ ามสั ญญาประนีประนอมยอมความ ลูกหนีข้ าดทุนจากการขาย
รถยึดและลูกหนีค้ ่ าเสียหายแสดงหลังหั กรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักมูลค่ าหลักประกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(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
44,764
7,486
6,496
1,013
361
444
744

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลัง
หลังหักรายได้ทาง
อัตราร้อยละ
หักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู ้และ
ของค่าเผือ่ หนี้
(1)
การเงินรอรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน
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%

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 ามสั ญญาเช่ าซื ้อที่ค้างชาระเกิ นกว่ า 3 งวดขึน้ ไป ลูกหนีศ้ าลตัดสิ น ลูกหนีต้ ามสั ญญาประนีประนอมยอมความ ลูกหนีข้ าดทุนจากการขาย
รถยึดและลูกหนีค้ ่ าเสียหายแสดงหลังหั กรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักมูลค่ าหลักประกัน

2.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อที่หยุดรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างจานวนรวม
2,471 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 2,271 ล้านบาท)
2.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ลู กหนี้ ที่คา้ งชาระเกิ นกว่า 3 งวด) จานวน
รวม 1,952 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,781 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.5 ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อจานวน 334 สัญญา คิดเป็ น
จานวนเงิน 354 ล้านบาท ได้มีการขอเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้ โดยการขยายอายุการจ่ายชาระ
หนี้ ซึ่ งลูกหนี้ดงั กล่าวมีระยะเวลาการชาระหนี้ตามสัญญาใหม่ ดังนี้
ระยะเวลา
ผิดนัดชาระแล้วภายหลังทาสัญญา
มีกาหนดชาระมากกว่า 1 ปี
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนสัญญาลูกหนี้
ยอดคงเหลือตามบัญชี
(พันบาท)
94
96,715
240
257,714
334
354,429

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 คงเหลื อ ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ ที่ ไ ด้มี ก ารเจรจาขอเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไข
การชาระหนี้จานวน 1,292 ราย คิดเป็ นจานวนเงิน 791 ล้านบาท
2.6 ตามประกาศของสมาคมนัก บัญ ชี และผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตแห่ งประเทศไทยโดยความเห็ น ชอบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สาหรับธุ รกิจ
สิ นเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภค (Consumer Finance) โดยให้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจานวนโดยไม่
หักหลักประกันและหยุดรับรู ้รายได้สาหรับลูกหนี้ที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 งวด และบันทึกสารองทัว่ ไปสาหรับ
ลูกหนี้ ที่ไม่คา้ งชาระหรื อค้างชาระค่างวดไม่เกิน 3 งวด หรื อให้ใช้แนวทางอันที่บริ ษทั ฯเห็นว่าเหมาะสมกว่า
ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯได้ป ระมาณค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ โดยพิ จารณาจากสถานะ ความสามารถในการช าระหนี้
ประสบการณ์ ขอ้ มู ลความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจริ งในอดี ต และเชื่ อมัน่ ว่าอัตราที่ ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญในปัจจุบนั เป็ นอัตราที่เหมาะสมแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน

3.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดย
เฉลี่ยประมาณ 36 ถึ ง 60 เดื อน และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุ กงวดและคิ ดดอกเบี้ ยคงที่ ตลอดอายุ
สัญญา ซึ่ งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้

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

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

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี (1)
1 - 5 ปี
รวม
231,035
429,311
660,346
(35,158)
(38,792)
(73,950)
195,877
390,519
586,396
(9,347)
(242)
(9,589)
186,530
390,277
576,807

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 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

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่หยุดรั บรู้ รายได้
สุทธิ จากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าการเงินรอตัดจ่ าย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ลู กหนี้ ตามสัญญาเช่ าการเงินแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชาระ
และค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู 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
404
14
7
2
3
1
431

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงินรอรับรู ้ อัตราร้อยละของ
หักรายได้ทาง
และมูลค่า
ค่าเผือ่ หนี้
(1)
การเงินรอรับรู ้
หลักประกัน
สงสัยจะสู ญ
541,102
30,340
1%
24,526
2,171
1%
11,511
336
2%
20%
50%
7,586
7,586
100%
1,116
1,116
100%
555
586,396

555
42,104

100%

ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ
303
22
7
7,586
1,116
555
9,589

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงินที่ค้างชาระเกินกว่ า 3 งวดขึน้ ไป ลูกหนีศ้ าลตัดสิ น และลูกหนีต้ ามสั ญญาประนีประนอมยอมความ
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
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
รวม
(1)

จานวนสัญญา
380
13
4
4
1
1
403

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงินรอรับรู ้ อัตราร้อยละของ
หักรายได้ทาง
และมูลค่า
ค่าเผือ่ หนี้
(1)
การเงินรอรับรู ้
หลักประกัน
สงสัยจะสู ญ
519,348
31,911
1%
20,503
1,292
1%
6,523
24
2%
20%
50%
7,787
7,787
100%
915
915
100%
766
555,842

766
42,695

100%

ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ
319
13
7,787
915
766
9,800

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงินที่ค้างชาระเกินกว่ า 3 งวดขึน้ ไป ลูกหนีศ้ าลตัดสิ น และลูกหนีต้ ามสั ญญาประนีประนอมยอมความ
แสดงหลังหักรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักหลักประกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าการเงินที่หยุดรับรู ้ รายได้และมีลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่าการเงินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จานวน 9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 9 ล้านบาท)
4.

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
การเปลี่ ย นแปลงค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ส าหรั บ
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นดังนี้

ยอดต้นงวด
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

5.

ทรัพย์สินรอการขาย

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

6.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
2,133,724
1,842,749
70,373
402,597
(46,830)
(111,622)
2,157,267
2,133,724

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
121,732
122,531
(43,103)
(43,738)
78,629
78,793

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั อาร์ ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด

(หน่วย: พันบาท)
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
4,000
4,000
100
100
4,000
4,000
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

8.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

202,402
4,360
(2,304)
(4,500)
199,958

201,672
3,561
(2,304)
(4,500)
198,429

88,521
9,605
(2,304)
95,822

88,521
9,461
(2,304)
95,678

113,881
104,136

113,151
102,751

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

8.1 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการกูย้ ืมรอตัดบัญชี
ผลต่างรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

394,814
8,621
7,788
3,737
414,960

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

394,814
8,621
7,763
3,737
414,935

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

90,302
2,844
3,613
3
96,762
318,198

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

90,302
2,844
3,613
3
96,762
318,173

88,268
2,877
3,023
40
94,208
317,039
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

131,480

123,627

115,658

(6,745)

(6,722)

(16,674)

124,735

116,905

98,984

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561

254,961

242,402

219,293

(1,159)

(1,134)

(31,520)

253,802

241,268

187,773
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการกระทบยอดจานวนเงิ น ระหว่างค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้ก ับ ผลคู ณ ก าไรทางบัญ ชี กบั อัตราภาษี ที่ ใช้
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
635,701

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561
596,554
490,811

20%
127,140

20%
119,311

20%
98,162

(2,405)

(2,406)

822

124,735

116,905

98,984

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
1,261,065

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561
1,198,402
943,144

20%
252,213

20%
239,680

20%
188,629

1,589

1,588

(856)

253,802

241,268

187,773
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561

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

คงที่

3,180,000
3,180,000

1,030,000
1,030,000

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

คงที่
คงที่

1,190,000
13,133,784
14,323,784

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

รวม

เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งจะครบกาหนดชาระตามที่ระบุไว้ในตัว๋ สัญญาใช้
เงิ นแต่ละฉบับและชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดื อน 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 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ
เป็ นจานวนเงิน 3,620 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 3,970 ล้านบาท)
10. เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นการกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น โดยจะครบกาหนดชาระคืนเงินต้นตามวันที่ระบุไว้ในตัว๋
แต่ละฉบับและคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินกูย้ มื ระยะยาวในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

28,000
151,000
179,000
(129,000)
50,000

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

12. หุ้นกู้
บริ ษทั ฯได้ออกหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

ปี ที่ออก

อายุหุน้ กู้

วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน

2559 2 - 3 ปี
กรกฎาคม - กันยายน 2562
2559 3 - 4 ปี
กรกฎาคม 2562
2560 2 ปี
มีนาคม 2562
2560 2 - 3 ปี
มกราคม - ธันวาคม 2563
2561 1 - 2 ปี
กันยายน - พฤศจิกายน 2563
2561 2 - 3 ปี
ธันวาคม 2563 - สิ งหาคม 2564
2561 3 - 4 ปี
มีนาคม - กรกฎาคม 2564
2562 2 ปี
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
2562 2 - 3 ปี
กุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2565
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561
(ร้อยละต่อปี )
2.95 - 3.00
1,620,000
2,820,000
3.00
215,000
615,000
2.52
2,000,000
2.39 - 2.88
10,130,000
10,130,000
2.70 - 2.80
905,000
905,000
2.28 - 2.70
5,070,000
5,070,000
2.30 - 2.50
1,110,000
1,110,000
2.66 - 2.67
895,000
3,225,000
2.65 - 3.00
23,170,000
22,650,000
(14,219)
(14,385)
23,155,781
22,635,615
(7,792,749)
(5,434,032)
15,363,032
17,201,583

บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ อาทิเช่ น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันสิ้ นงวดบัญชีในอัตราส่ วนไม่เกิน 10 ต่อ 1 ตลอดอายุของหุ น้ กู้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯสามารถซื้ อ
คืนหุ น้ กูก้ ่อนครบกาหนดได้หากเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
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13. ประมาณการหนีส้ ิ น-สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา ซึ่ งได้ก าหนดอัต ราค่ า ชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี น ายจ้างเลิ ก จ้าง ส าหรั บ ลู ก จ้างซึ่ งท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินสารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 7 ล้านบาท) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
14. ทุนเรื อนหุ้น/เงินปันผล
ทุนเรื อนหุน้
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิ
1)

ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจานวน 124 หุ ้น มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียน
ลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

2)

เพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนจานวน 604 ล้านหุ ้น ทาให้ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯเพิ่ มเป็ น 3,020 ล้านบาท
(หุน้ สามัญ 3,020 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิ
1) ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษ ทั ฯจานวน 330 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษ ทั ฯได้จดทะเบี ยน
ลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
2) เพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยนจานวน 755 ล้านหุ ้น ท าให้ทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯเพิ่ ม เป็ น 3,775 ล้านบาท
(หุ ้ น สามัญ 3,775 ล้า นหุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท) เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยหุ ้ น ปั น ผลดัง กล่ า ว บริ ษ ัท ฯ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
เงินปันผล
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ
ส าหรั บ ปี 2560 ให้ ก ับ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯเป็ นเงิ น สดในอัต ราหุ ้ น ละ 0.03 บาท จากจ านวนหุ ้ น 2,416
ล้านหุ ้น และจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจานวน 604 ล้านหุ ้น ในอัตรา 4 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ น
การจ่ายเงินปั นผลในอัตรารวมหุ ้นละ 0.28 บาท ซึ่ งคิดเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 676 ล้านบาทโดยบริ ษทั ฯ
ได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 27 เมษายน 2561
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เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ
ส าหรั บ ปี 2561 ให้ ก ับ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯเป็ นเงิ น สดในอัต ราหุ ้ น ละ 0.29 บาท จากจ านวนหุ ้ น 3,020
ล้านหุ ้น และจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจานวน 755 ล้านหุ ้น ในอัตรา 4 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ น
การจ่ายเงิ นปั นผลในอัตรารวมหุ ้นละ 0.54 บาท ซึ่ งคิดเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 1,631 ล้านบาทโดยบริ ษทั ฯ
ได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 26 เมษายน 2562
15. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด และได้ปรับจานวนหุ ้นสามัญตามสัดส่ วน
ที่เปลี่ยนไปของจานวนหุ น้ สามัญที่เกิดจากการออกหุ น้ ปั นผล
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่
ระหว่างงวด (พันหุน้ )
จานวนหุน้ ปั นผล (พันหุน้ )
รวม (พันหุน้ )
กาไรสาหรับงวด (พันบาท)
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

3,775,353
3,775,353
510,966
0.14
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่
ระหว่างงวด (พันหุน้ )
จานวนหุน้ ปั นผล (พันหุน้ )
รวม (พันหุน้ )
กาไรสาหรับงวด (พันบาท)
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

3,775,353
3,775,353
1,007,263
0.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561
3,775,353
3,775,353
479,649
0.13

3,020,284
755,069
3,775,353
391,827
0.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561
3,775,353
3,775,353
957,134
0.25

3,020,284
755,069
3,775,353
755,371
0.20
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16. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้ (1) รถยนต์ใหม่
(2) รถยนต์เก่า และ (3) อื่น ๆ
ข้อมูลรายได้ กาไรและสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สาหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

511,459
8,804
51,171

360,671
1,063
39,748

872,130
9,867
90,919
90,146

571,434
(13,255)

401,482
(15,001)

1,063,062
(28,256)
(5,294)
(105,828)
(40,817)
(247,166)
635,701
(124,735)
510,966
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

511,459
8,804
27,869

360,671
1,063
26,128

872,130
9,867
53,997
85,437

548,132
(13,255)

387,862
(15,001)

1,021,431
(28,256)
(5,202)
(103,436)
(40,817)
(247,166)
596,554
(116,905)
479,649

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

455,341
7,722
52,425

324,875
723
39,432

780,216
8,445
91,857
63,106

515,488
(13,313)

365,030
(10,570)

943,624
(23,883)
(5,930)
(93,962)
(114,065)
(214,973)
490,811
(98,984)
391,827
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,014,350
17,308
104,919

711,445
2,044
82,705

1,725,795
19,352
187,624
159,796

1,136,577
(25,901)

796,194
(27,735)

2,092,567
(53,636)
(10,453)
(213,319)
(70,373)
(483,721)
1,261,065
(253,802)
1,007,263

กาไรสาหรับงวด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

1,014,350
17,308
67,233

711,445
2,044
60,293

1,725,795
19,352
127,526
153,093

1,098,891
(25,901)

773,782
(27,735)

2,025,766
(53,636)
(10,282)
(209,352)
(70,373)
(483,721)
1,198,402
(241,268)
957,134
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

887,335
15,276
104,146

638,331
1,559
75,819

1,525,666
16,835
179,965
131,502

1,006,757
(27,931)

715,709
(21,229)

1,853,968
(49,160)
(11,802)
(187,429)
(237,520)
(424,913)
943,144
(187,773)
755,371

สิ นทรัพย์แยกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2562
รถยนต์เก่า

34,192,072

14,783,466

รวมส่วนงาน
48,975,538
1,071,724
50,047,262
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
รถยนต์เก่า

32,453,054

13,958,580

รวมส่วนงาน
46,411,634
1,119,425
47,531,059
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

34,192,072

14,783,466

48,975,538
955,386
49,930,924
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

17. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญ กับ บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน รายการ
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ โดยกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันและรายการระหว่างกันสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิต้ ี วูด้ จากัด
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ในเครื อ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2562
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์
ค่าบริ การจ่าย
บริษัทย่ อย - บริษัท อาร์ ทีเอ็น
อินชัวร์ รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย - บริ ษทั
ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินฉพาะกิกจาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับงวด 2562)

439
9,854

439
9,854

234
9,287

อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,408
87

1,408
87

1,336
83

866

866

795

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

180
150

-

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกัน

356

356

961

2,901

2,901

2,564

1,371

1,371

615

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

282

282

264

อัตราที่ตกลงกัน

อัตราที่ตกลงกัน
อัตราที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2562
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์
ค่าบริ การจ่าย
บริษัทย่ อย - บริษัท อาร์ ทีเอ็น
อินชัวร์ รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย - บริ ษทั
ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินฉพาะกิกจาร
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับงวด 2562)

905
12,977

905
12,977

471
14,217

2,826
172

2,826
172

2,682
168

อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,732

1,732

1,589

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

360
300

-

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกัน

815

815

1,977

อัตราที่ตกลงกัน

5,770

5,770

5,100

อัตราที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

1,517

1,517

1,207

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

562

562

521

อัตราที่ตกลงกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์อื่น - เงินประกัน
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์อื่น - ค่าบริ การพนักงานค้างรับ
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์
โบรกเกอร์ จากัด
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
เงินกูย้ มื ระยะยาว
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)
บริ ษทั ย่อย - บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์
โบรกเกอร์ จากัด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่ - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั ธนชาตประกันภัย
จากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2561

268,510

122,236

167,502

120,028

70

70

70

70

-

-

300

-

22

15

22

15

-

-

4,000

4,000

3,180,000

1,030,000

3,180,000

1,030,000

63,000
10,000

113,000
10,000

63,000
10,000

113,000
10,000

28,000

28,000

28,000

28,000

81,400

-

81,400

-

400,000

400,000

400,000

400,000

5

5

5

5

-

-

93

-

955

237

955

237

4,742

4,816

4,742

4,816
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างงวดแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปลายงวด
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

1,030,000

36,950,000

(34,800,000)

3,180,000

113,000
10,000

352,000
10,000

(402,000)
(10,000)

63,000
10,000

28,000

-

-

28,000

400,000

236,400
-

(155,000)
-

81,400
400,000
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปลายงวด
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

1,570,000

40,240,000

(41,430,000)

380,000

220,000
6,000

1,010,000
10,000

(1,040,000)
(6,000)

190,000
10,000

28,000

-

-

28,000

31,000
350,000

93,000
-

(124,000)
-

350,000
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 มิถุ นายน 2562 และ 2561 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
8,731
257
8,988

งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
17,064
511
17,575

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจาร
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561
8,731
7,356
257
232
8,988
7,588
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจาร
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2562
2561
17,064
14,811
511
461
17,575
15,272

18. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
18.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่ าดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี ซึ่ ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินค่าเช่ า
และค่าบริ การขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 4 ปี

4,004
3,927

4,110
3,965

27

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ ้นกู้
และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 3 ปี

264
196

217
220

18.3 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาให้บริ การระบบงานสารสนเทศและงานสนับสนุ นกับบริ ษทั ใหญ่โดยมี
ค่าบริ การที่ตอ้ งจ่ายภายใน 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็ นจานวนเงิน 1 ล้านบาท
18.4 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟ้ องเป็ นจาเลยหรื อจาเลยร่ วมกับบุคคลอื่นเป็ น
ทุนทรัพย์รวม 3 ล้านบาท ซึ่ งผลของคดีท้ งั หมดยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่อาจจะเกิ ดขึ้นและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายใดเกิ ดขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญจึงไม่ได้บนั ทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
19. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562
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