บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า
“ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในการจัดทาและนาเสนอข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็น ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 1.2 และข้อ 1.5.2 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และเกิด
ความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนั และ
ในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯได้จดั ทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยเลือกนา
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้
ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีขา้ งต้นแต่อย่างใด
เรื่องอืน่
เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องเลื่อน
การจัดประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นออกไปจึงยังไม่มีมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯเรื่ องการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับรอบบัญชีปี 2563 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯให้แต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั สาหรับรอบบัญชีปี 2563 ข้าพเจ้าจึงได้เข้า
ปฏิบตั ิงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็ นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2563

2

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุ ทธิ
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ได้รับใบกากับภาษี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

433,418

429,131

229,977

260,958

3

18,426,817

17,696,266

18,426,817

17,696,266

4

237,604
73,242
101,974
43,710
9,303
19,326,068

215,618
67,497
156,182
37,064
8,932
18,610,690

237,604
63,505
101,974
43,710
8,881
19,112,468

215,618
58,540
156,182
37,064
8,464
18,433,092

2,000

2,000

-

-

3

30,182,661

31,352,597

30,182,661

31,352,597

4

496,353
214
19,326
82,675
27,421
16,190
343,210
1,481
31,171,531
50,497,599

444,132
214
19,326
95,281
16,840
338,374
1,480
32,270,244
50,880,934

496,353
214
4,000
19,326
81,486
27,421
15,934
343,080
1,471
31,171,946
50,284,414

444,132
214
4,000
19,326
94,016
16,568
338,306
1,470
32,270,629
50,703,721
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7
8

9

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินปั นผลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10
300,000
10,482,585

150,000
14,337,075

300,000
10,482,585

150,000
14,337,075

309,641
162,195

68,000
349,500
336,039
170,519

258,413
162,195

68,000
349,500
286,110
170,519

8,921

3,828
-

8,921

3,828
-

50,000

50,000

50,000

50,000

99,974
15,165,716
374,867
604,057
234,394
27,792,350

99,960
14,030,959
255,910
207,237
30,059,027

99,974
15,165,716
357,224
604,057
232,800
27,721,885

99,960
14,030,959
244,195
205,966
29,996,112
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12
13

15

บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุ ทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 3,775,353,450 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 3,775,353,450 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

17,485

4,592
-

17,485

4,592
-

2,508,362

600,913

2,508,362

600,913

1,039,169
11,558,167
50,435
15,173,618
42,965,968

75,273
12,421,053
49,049
13,150,880
43,209,907

1,039,169
11,558,167
49,783
15,172,966
42,894,851

75,273
12,421,053
48,426
13,150,257
43,146,369

3,775,353

3,775,353

3,775,353

3,775,353

3,775,353
319,888

3,775,353
319,888

3,775,353
319,888

3,775,353
319,888

378,000
3,058,380
7,531,621
10
7,531,631
50,497,599
-

378,000
3,197,777
7,671,018
9
7,671,027
50,880,934
-

378,000
2,916,322
7,389,563
7,389,563
50,284,414
-

378,000
3,084,111
7,557,352
7,557,352
50,703,721
-

12
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้ อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
2563
2562

909,690
11,755
78,919
109,407
1,109,771

853,665
9,485
84,634
81,721
1,029,505

909,690
11,755
40,125
109,606
1,071,176

853,665
9,485
59,171
82,014
1,004,335

45,237
91,548
140,053
276,838
832,933
(249,844)
583,089
(118,428)
464,661

40,961
97,069
29,556
167,586
861,919
(236,555)
625,364
(129,067)
496,297

45,237
88,381
140,053
273,671
797,505
(249,844)
547,661
(111,393)
436,268

40,961
95,415
29,556
165,932
838,403
(236,555)
601,848
(124,363)
477,485

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด:

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

464,661

496,297

436,268

477,485

464,660
1
464,661

496,296
1
496,297

436,268

477,485

464,660
1
464,661

496,296
1
496,297

436,268

477,485

0.12
3,775,353

0.13
3,775,353

0.12
3,775,353

0.13
3,775,353

9.2

การแบ่ งปันกาไรหรื อขาดทุน:
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

14

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

งบการเงินรวม
กาไรสะสม

ทุนออกจาหน่าย
และชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
3,020,284
3,020,284

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
319,888
319,888

จัดสรรแล้ว - สารอง
ตามกฎหมาย
303,000
303,000

ยังไม่ได้จดั สรร
3,551,790
496,296
496,296
4,048,086

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
7,194,962
496,296
496,296
7,691,258

3,775,353
3,775,353
-

319,888
319,888
-

378,000
378,000
-

3,197,777
464,660
464,660
(604,057)
3,058,380
-

7,671,018
464,660
464,660
(604,057)
7,531,621
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
1
1
1
9
1
1
10

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
7,194,962
496,297
496,297
7,691,259
7,671,027
464,661
464,661
(604,057)
7,531,631
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนออกจาหน่าย
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว
3,020,284
3,020,284

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
319,888
319,888

3,775,353
3,775,353
-

319,888
319,888
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
303,000
3,551,837
477,485
477,485
303,000
4,029,322
378,000
378,000
-

3,084,111
436,268
436,268
(604,057)
2,916,322
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
7,195,009
477,485
477,485
7,672,494
7,557,352
436,268
436,268
(604,057)
7,389,563
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของลูกหนี้ อื่น - สารองจ่ายภาษีขาย (โอนกลับ)
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้ สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

2563

2562

583,089

625,364

547,661

601,848

4,988
140,053
(23,527)
1,387
(2,446)
(921,445)
249,733

5,158
29,556
(701)
(7,976)
939
168
(863,150)
236,555

4,893
140,053
(23,527)
1,357
(2,446)
(921,445)
249,733

5,080
29,556
(701)
(7,976)
928
168
(863,150)
236,555

31,832

25,913

(3,721)

2,308

96,038
(77,278)
(3,300)
208,851
(7,016)
-

(1,645,929)
(26,026)
(2,059)
127,757
(7,011)
(94)

96,038
(77,278)
(2,520)
208,851
(7,062)
-

(1,645,929)
(26,026)
12,075
127,757
(6,641)
(84)

(26,398)
27,157
249,886
996,693
(4,308)
1,242,271

26,344
67,273
(1,433,832)
939,951
(3,248)
(497,129)

(27,696)
26,835
213,447
996,693
(3,139)
1,207,001

(37,486)
63,213
(283)
(1,511,096)
939,951
(3,248)
(574,393)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว
ชาระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
ชาระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้อมูลเพิม่ เติมกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ เพื่อชาระหนี้
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562

2563

2562

(86)
(86)

(1,000)
(1,960)
(302)
701
(2,561)

(84)
(84)

(1,187)
(5)
701
(491)

(3,849,254)
(417,500)
4,194,120
1,997,733
(2,960,000)
(1,080)
(201,917)
(1,237,898)
4,287
429,131
433,418
-

(1,378,034)
310,000
3,914,791
(2,200,000)
(1,252)
(168,816)
476,689
(23,001)
213,947
190,946

(3,849,254)
(417,500)
4,194,120
1,997,733
(2,960,000)
(1,080)
(201,917)
(1,237,898)
(30,981)
260,958
229,977
-

(1,378,034)
310,000
3,914,791
(2,200,000)
(1,252)
(168,816)
476,689
(98,195)
211,707
113,512

203,416
18,400

115,702
-

203,416
18,400

115,702
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศ
ไทยโดยมีบริ ษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จากัด เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมี
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือให้บริ การสินเชื่อ เช่าซื้อและสิ นเชื่อลิสซิ่ง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถาณการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลกระทบต่อธุ รกิจ และอุต สาหกรรมในหลายภาคส่ ว นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมทาให้เกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และเกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดังกล่าวอาจนามา
ซึ่ งความไม่ แน่ น อนและส่ ง ผลกระทบต่ อ กิจ กรรมทางธุ รกิจ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ซึ่ ง อาจส่ งผลกระทบต่ อ
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบนั และในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังไม่
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษ ัทติ ดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดังกล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน
และหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อง รวมถึง การบริ ห ารจัด การกระแสเงิน สดของกลุ่ม บริ ษ ัท ทั้ง นี้
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่งต้องมีการ
ประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
1.3 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิน ระหว่ างกาลนี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาลรวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนอ
งบการเงิน ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นและงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับ
งบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิน ระหว่างกาลจึงเน้น การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุ การณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ระหว่ างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิน ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.4 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงิน รวมระหว่างกาลนี้ จัด ทาขึ้น โดยใช้หลัก เกณฑ์เดีย วกับงบการเงิน รวมสาหรับปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในระหว่างงวด
1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับปรับปรุ ง (ปรับ ปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อ ปฏิ บัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัด เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ทาง
การบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ต าม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือ ทางการเงิน ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model)
หลัก การเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารค านวณการด้อ ยค่ าของเครื่ องมื อ ทางการเงิน โดยใช้แ นวคิ ด ของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ มีผลกระทบต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ (Business
model) และจัด การสิ น ทรัพย์และหนี้สิน ทางการเงิน ของกลุ่มบริ ษ ัทตามลัก ษณะของกระแสเงิน สดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินตามพื้นฐานข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเป็ นครั้งแรกโดย
สิ นทรั พย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี ้
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 สิ น ทรัพย์ทางการเงิน ของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สด
และลูก หนี้ ตามสัญ ญาเช่าซื้ อและเช่าการเงิน เงิน ฝากธนาคารที่มีข ้อจ ากัด ในการใช้ การถือปฏิบัติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มบริ ษทั
ยังคงจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทหนี้สินทาง
การเงิน กลุ่มบริ ษทั ยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การด้อยค่าของสินทรั พย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กาหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู ้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิมโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้รับรู ้การด้อยค่า (Expected Credit Loss model) ตามโมเดลผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ทุกรายการที่ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน รวมถึงภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและภาระค้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จาเป็ นต้อง
รอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กลุ่มบริ ษทั น าหลักการทัว่ ไป (General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็ นของผล
ขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ าหนักตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบนั
ของจานวนเงิน สดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดจากข้อมูลประสบการณ์ ผลขาดทุน ในอดี ตตามกลุ่มของ
สินทรัพย์ที่บริ ษทั ฯพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตมีลกั ษณะร่ วมกัน และปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ใน
ปั จ จุบัน บวกกับพยากรณ์ในอนาคต และส่ ว นเพิ่มจากการบริ หารจัด การเนื่ องจากโมเดลอาจไม่รองรับ
(Management Overlay) ทั้งนี้ ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า เว้นแต่กรณี ที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่
การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก และกรณี สินทรัพย์ทางการเงิน มีการด้อยค่า ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วย
จานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
การปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลง
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินนี้มาถือปฏิบตั ิ โดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไร
สะสมหรื อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน
ปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินไม่มีผลกระทบ
ต่อกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของกลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลข้อ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้
รายการ การวัด มูลค่ า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญ ญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ ช่ารับ รู ้
สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษ ัทนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มาถือปฎิบัติเป็ นครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลข้อ 2
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1.5.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อลู ก หนี้ ที่ ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อเป็ นมาตรการผ่อ นปรนชั่ว คราวส าหรับ กิ จ การที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อลู ก หนี้ ที่ ได้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลือกกับทุกกิจ การที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ต าม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส.
(23) ว. 276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสื อเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563
เรื่ อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรื อ
มาตรการอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสิ นเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริ่ ง
เป็ นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญ ชีฉบับนี้ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวัน ที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
-

ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Stage 1 หรื อ Stage 2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563

-

ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้
ด้อยคุณภาพที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
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กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของธนาคาร
แห่งประเทศไทย จึงได้ใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว ดังนี้
(1) จัดชั้นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็ นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Performing หรื อ Stage 1) ทัน ที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี้ แล้วเห็นว่า
ลูกหนี้สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ตอ้ งรอติดตามผลการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวเป็ นการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ในลัก ษณะเชิงป้ องกัน โดยถือว่าไม่ เป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญ หา ทั้งนี้
หากเป็ นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 ให้คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
(2) จัดชั้น ลูกหนี้ที่ด้อยคุณ ภาพ (NPL) เป็ นชั้น Performing ได้หากลูก หนี้ สามารถชาระเงินตามสัญ ญา
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือน หรื อ 3 งวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะนานกว่า
(3) น าแนวทางการพิ จ ารณาการเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามเอกสารแนบของหนังสื อเวียนฉบับดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการ
พิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็ น Stage 2
(4) ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่ค านวณใหม่เป็ นอัต ราคิดค านวณมูลค่าปั จ จุบัน ของสิ นเชื่ อที่ปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนังสื อเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ หากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแส
เงิน สดที่จะได้รับจากสิ น เชื่ อนั้น แล้ว ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความช่ว ยเหลือลูก หนี้ ต ามแนวทางใน
หนังสื อเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย
ในช่ว งระยะเวลาที่พักช าระหนี้ ได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งที่ ค านวณใหม่ หรื อหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง
(5) พิจารณาน้ าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่ คราว เป็ นน้ าหนักที่
น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต ในกรณี ที่กิจการใช้
วิธีการทัว่ ไปในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและ
ได้ใช้ขอ้ ผ่อนปรนข้างต้น
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แนวปฏิบัติท างการบัญ ชี เรื่อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญ ชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือก
เพิม่ เติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน บางฉบับ และเพื่อให้เกิด ความชัด เจนในวิธีปฏิ บัติ ทางบัญชี ในช่วงเวลาที่ยงั มีค วามไม่แน่ น อน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี ฉบับนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจ จานุ เบกษาเมื่อวัน ที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับ ใช้สาหรับการจัด ทางบการเงิน ของกลุ่มบริ ษ ัทที่มีร อบระยะเวลารายงานสิ้ น สุ ด ภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวดังกล่าว
1.6 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับเรื่ องดังต่อไปนี้ที่
เริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
1.6.1 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อราคาทุนตัดจาหน่าย การจัดประเภทรายการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั โมเดล
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้น สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคา
ทุนตัดจาหน่าย
หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
1.6.2 การรับรู้รายได้ - รายได้จากสัญญาเช่ าซื้อและเช่ าการเงิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินตามเกณฑ์คงค้าง
ตามวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคานวณกับ
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของลูกหนี้
สาหรับลูก หนี้ต ามสัญ ญาเช่าซื้ อและเช่าการเงิน มีก ารด้อยค่าด้านเครดิ ตในภายหลัง บริ ษ ัทฯรับรู ้รายได้
ดอกเบี้ยตามวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง โดยคานวณจากยอดหนี้สุทธิทางบัญชี (ยอดหนี้คงค้างสุทธิจาก
ค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิต ที่ ค าดว่าจะเกิด ขึ้น ) ของลูก หนี้ นั้น (ก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษ ัทฯมี
นโยบายหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ผิดนัดชาราดอกเบี้ยเกิน 3 งวด นับจากวันครบกาหนดชาระ)
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รายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงินจะถูกรับรู ้โดยการปันส่วน
ทยอยรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อตลอดอายุของ
สัญญาเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสัญญา
1.6.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
บริ ษ ัทฯนาหลักการทัว่ ไปมาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
บริ ษ ัท ฯจัด กลุ่ม สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิน ออกเป็ น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่ อวัด มู ล ค่ าของค่ าเผื่ อ
ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น โดยการจัด กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิน จะพิ จ ารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ดังนี้
กลุ่มที่ 1: สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ฯจะวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนข้างหน้า
กลุ่ ม ที่ 2: สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต (UnderPerforming)
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิต มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรก แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย
จานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มที่ 3: สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สาหรับสิ น ทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของลูกหนี้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงของการผิด
สัญญาที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ในการประเมินนั้น บริ ษทั ฯอาจใช้เกณฑ์เชิงปริ มาณ
หรื อเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริ ษทั ฯและข้อมูลคาดการณ์อนาคตเป็ นเกณฑ์ในการประเมินการลดลง
ของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 30 วัน
และในการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญ นับจากวัน ที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
หรื อไม่ จะพิจารณาเป็ นรายสัญญาหรื อรายกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินก็ได้
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ลูก หนี้จ ะถือว่ามี การด้อยค่าด้านเครดิ ต เมื่อเกิด เหตุ ก ารณ์ใดเหตุก ารณ์ หนึ่ งหรื อหลายเหตุก ารณ์ ที่ทาให้
เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของลูกหนี้ตามสัญญา โดยหลักฐานที่แสดงว่าลูกหนี้
มีการด้อยค่าด้านเครดิต จะรวมถึงการค้างชาระเกินกว่า 90 วัน หรื อมีขอ้ บ่งชี้ว่าลูกหนี้ กาลังประสบปั ญหา
ทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรื อการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณ ภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน และ
ประเมินได้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเหมือน
ที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน บริ ษทั ฯจะเปลี่ยนการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู ้
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็ นรับรู ้ดว้ ยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้าได้
ลูกหนี้ที่มีการเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา เนื่องจากผูก้ ู้
ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
หรื อด้อยค่าด้านเครดิต
ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ประมาณจากค่ าความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต
ถ่วงน้ าหนักตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินสด
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่
บริ ษทั ฯพิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิต มีลกั ษณะร่ วมกัน เช่น ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของ
สัญญา และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตในปัจจุบนั บวกกับการพยากรณ์ในอนาคต
ที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจ
อย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลเชิงเศรษฐศาสตร์
มหภาค และทาการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความ
น่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พ้นื ฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Best
scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst scenario)) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่งการนาข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็ นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องส่ งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิ ด ขึ้น อย่างไร อย่างไรก็ ต าม บริ ษ ัทฯจะจัด ให้ มีก ารสอบทานและทบทวนวิธีก าร ข้อ สมมติ ฐานและ
การคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่วนเพิม่ จากการบริ หารจัดการเนื่องจากโมเดลอาจไม่รองรับ (Management Overlay)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้ งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริ ษทั ฯมีนโยบายตัดจาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี
เมื่อศาลมีคาพิพากษาตัดสินให้ลูกหนี้ชาระหนี้ และลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ได้
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1.6.4 สัญญาเช่ า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุน จากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัด มูลค่าของหนี้สิน ตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงิน ของหนี้สินตามสัญ ญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวัน สิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ น ทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญ ญาเช่า คิด ลดด้วยอัต ราดอกเบี้ ย ตามนัย ของสั ญ ญาเช่าหรื ออัต ราดอกเบี้ย เงิน กู้ยืมส่ ว นเพิ่ มของ
กลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อน
ดอกเบี้ ย จากหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่าและลดลงโดยสะท้อ นการจ่ายช าระตามสัญ ญาเช่าที่ จ่ายช าระแล้ว
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมิน
สัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หรื อสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
1.7 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
งบการเงิน ระหว่างกาลนี้จ ัดทาขึ้น ใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญ ชีเช่น เดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
สาหรับเรื่ องดังต่อไปนี้ที่เริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.7.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริ ษทั
ขึ้นอยู่กบั แบบจาลองที่สลับซับซ้อนและชุดข้อมูลสมมติฐานการพัฒนาโมเดล และการประเมินเกี่ยวกับการ
เพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซึ่งการประมาณการ
มีตวั แปรที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
2.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ
ตามที่ก ล่าวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 1.5 กลุ่ม บริ ษ ัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่ มเครื่ อ งมือ ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 16 มาถือ ปฏิบัติ ในระหว่ าง
งวดปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว
โดยปรับปรุ งกับก าไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน งวดก่อนที่แสดง
เปรี ยบเทียบ
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
2563 แต่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ผลกระทบจากมาตรฐาน
กลุ่มเครื่ องมือ
การรายงานทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอี่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
เช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่า
การเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1 มกราคม 2563

214
95,281
-

214
(214)
-

(10,171)
28,571

214
85,100
28,571

3,828

-

(3,828)

-

-

-

8,574

8,574

4,592

-

(4,592)

-

-

-

18,246

18,246
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.1 เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรี ยบเทียบกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
429,131
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
49,048,863
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
659,750
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
2,000
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและกูย้ ืมระยะสั้นจาก
14,487,075
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
417,500
เงินกูย้ ืมระยะยาว
650,913
หุ้นกู้
26,627,245
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
8,420

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย

429,131
49,048,863
659,750
2,000

ราคาทุนตัดจาหน่าย

14,487,075

ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาทุนตัดจาหน่าย

417,500
650,913
26,627,245
8,420
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามาตรฐานการบัญชีเดิม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
260,958
ราคาทุนตัดจาหน่าย
260,958
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
49,048,863
ราคาทุนตัดจาหน่าย
49,048,863
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
659,750
ราคาทุนตัดจาหน่าย
659,750
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
ราคาทุนตัดจาหน่าย
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและกูย้ ืมระยะสั้นจาก
14,487,075
ราคาทุนตัดจาหน่าย
14,487,075
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
417,500
ราคาทุนตัดจาหน่าย
417,500
เงินกูย้ ืมระยะยาว
650,913
ราคาทุนตัดจาหน่าย
650,913
หุ้นกู้
26,627,245
ราคาทุนตัดจาหน่าย
26,627,245
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อระยะยาว
8,420
ราคาทุนตัดจาหน่าย
8,420
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.2 สัญญาเช่ า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญา
เช่าสาหรั บสัญญาเช่าที่เคยจัด ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานด้ว ยมูลค่าปั จ จุบัน ของเงิน จ่ายชาระตาม
สัญ ญาเช่าที่เหลืออยู่คิด ลดด้วยอัต ราดอกเบี้ย เงิน กู้ยืมส่ ว นเพิ่มของกลุ่ม บริ ษ ัท ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
บวก: สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก: อื่น ๆ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
17,338
(1,326)
11,536
(8,184)
(48)
(916)
18,400
8,420
26,820
8,574
18,246
26,820

รายการปรับปรุ งสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย: พันบาท)
18,400
10,171
28,571
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าซื้อ

3.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 24 - 60 เดือน และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุก งวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญ ญา
ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (2)
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิ
(1)
(2)

(2)
(3)

20,211,331
(1,784,514)
18,426,817

30,676,015
(511,744)
30,164,271

18,607
(217)
18,390

50,905,953
(2,296,475)
48,609,478

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื ้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
สุทธิ จากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าซื ้อรอตัดจ่ าย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (2)
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ลูกหนี้
ต้องจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (3)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิ
(1)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ภายใน 1 ปี (1)
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
23,274,009
33,423,024
18,924
56,715,957
(3,062,678)
(2,747,009)
(317)
(5,810,004)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ภายใน 1 ปี (1)
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
23,021,712
34,206,504
19,222
57,247,438
(3,134,578)
(2,848,003)
(309)
(5,982,890)
19,887,134
(2,190,868)
17,696,266

31,358,501
(24,774)
31,333,727

18,913
(43)
18,870

51,264,548
(2,215,685)
49,048,863

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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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามความเสี่ ยงด้านเครดิต และค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ยอดลูกหนี้หลังหักรายได้ ด้านเครดิตที่คาดว่า
ทางการเงินรอรับรู ้
จะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non - performing)
รวม

41,581,096

188,989

6,902,441
2,422,416
50,905,953

693,046
1,414,440
2,296,475

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามอายุหนี้คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

อายุหนี้ค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 1 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 3 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 6 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนี ประนอมยอมความ
ลูกหนี้ ขาดทุนจากการขายรถยึด/
ลูกหนี้ ค่าเสี ยหาย
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ส่วนเกิน
เผื่อหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
รวม

จานวนสัญญา
47,306
7,816
8,019
1,136
443
456
744

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลัง
หลังหักรายได้ทาง
อัตราร้อยละ
หักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู ้และ
ของค่าเผื่อหนี้
(1)
การเงินรอรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน
สงสัยจะสูญ
38,077,382
2,409,039
1%
5,521,293
343,149
1%
5,625,320
248,953
2%
718,243
718,243
20%
219,127
219,127
50%
182,939
182,939
100%
503,171
503,171
100%

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
24,090
3,431
4,979
143,649
109,564
182,939
503,171

174

97,898

97,898

100%

97,898

1,138
67,232

319,175
51,264,548

319,175
5,041,694

100%

319,175
1,388,896
826,789
2,215,685

(1) ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื ้อที่ค้างชาระเกินกว่ า 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสิ น ลูกหนีต้ ามสั ญญาประนีประนอมยอมความ ลูกหนี้ขาดทุนจากการขาย
รถยึดและลูกหนีค้ ่ าเสียหายแสดงหลังหักรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่หักมูลค่ าหลักประกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.3 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจานวน 396 สัญญา คิดเป็ น
จานวนเงิน 309 ล้านบาท ได้มีการขอเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้โดยการขยายอายุการจ่ายชาระ
หนี้ ซึ่งลูกหนี้ดงั กล่าวมีระยะเวลาการชาระหนี้ตามสัญญาใหม่ ดังนี้
ระยะเวลา
ผิดนัดชาระแล้วภายหลังทาสัญญา
มีกาหนดชาระมากกว่า 1 ปี
ปิ ดบัญชีก่อนกาหนด
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนสัญญาลูกหนี้
ยอดคงเหลือตามบัญชี
(พันบาท)
62
51,867
333
254,439
1
2,899
396
309,205

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 คงเหลื อ ลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ าซื้ อที่ ไ ด้มี ก ารเจรจาขอเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไข
การชาระหนี้จานวน 1,851 ราย คิดเป็ นจานวนเงิน 1,316 ล้านบาท
4.

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ าการเงิน

4.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดย
เฉลี่ยประมาณ 36 ถึง 60 เดือน และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ
สัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (2)
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
(1)
(2)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี (1)
1 - 5 ปี
รวม
292,836
543,416
836,252
(43,812)
(46,680)
(90,492)
249,024
496,736
745,760
(11,420)
(383)
(11,803)
237,604
496,353
733,957

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
สุทธิ จากค่ าใช้ จ่ายทางตรงที่เกิดขึน้ เมื่อเริ่ มแรกจากการให้ เช่ าการเงินรอตัดจ่ าย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู ้ (2)
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนขั้นต่าที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
(1)
(2)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี (1)
1 - 5 ปี
รวม
263,617
488,465
752,082
(39,326)
(44,015)
(83,341)
224,291
444,450
668,741
(8,674)
(318)
(8,992)
215,617
444,132
659,749

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

4.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแยกตามความเสี่ ยงด้านเครดิต และค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2563
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อผลขาดทุน
รายได้ทางการเงิน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
รอรับรู ้
จะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความ
เสี่ ยงด้านเครดิต (Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non - performing)
รวม

719,985

1,220

17,208

2,034

8,567
745,760

8,549
11,803
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแยกตามอายุหนี้คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงินรอรับรู ้ อัตราร้อยละของ
หักรายได้ทาง
และมูลค่า
ค่าเผื่อหนี้
(1)
การเงินรอรับรู ้
หลักประกัน
สงสัยจะสูญ
613,295
39,521
1%
30,621
3,087
1%
16,268
462
2%
20%
50%
100%
4,462
4,462
100%

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
395
31
9
4,462

อายุหนี้ค้างชาระ
จานวนสัญญา
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
427
ค้างชาระไม่เกิน 1 งวด
15
ค้างชาระเกินกว่า 1 งวด
11
ค้างชาระเกินกว่า 3 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 6 งวด
ค้างชาระเกินกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
4
ลูกหนี้ตามสัญญา
2
4,095
4,095
4,095
ประนี ประนอมยอมความ
100%
459
668,741
51,627
8,992
รวม
(1)
ลูกหนี ้ตามสั ญญาเช่ าการเงิ นที่ค้างชาระเกิ นกว่ า 3 งวดขึ้นไป ลูกหนีศ้ าลตัดสิ น และลูกหนีต้ ามสั ญญาประนี ประนอมยอมความ
แสดงหลังหักรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักหลักประกัน

5.

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL)/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินเป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การนามาตรฐานการบัญชีใหม่
มาถือปฏิบตั ิ (1)
ยอดต้นงวด ณ TFRS 9
บวก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
หัก: หนี้สูญตัดบัญชีในระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
(1)

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้า
(กลุ่มที่ 1)
-

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สัญญา (กลุ่มที่ 2)
-

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
สัญญา (กลุ่มที่ 3)
-

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
2,224,677

รวม
2,224,677

196,067
196,067

699,874
699,874

1,328,736
1,328,736

(2,224,677)
-

2,224,677

(5,858)
190,209

(4,794)
695,080

150,705
(56,452)
1,422,989

-

140,053
(56,452)
2,308,278

ยอดต้ นงวดของค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญวัดมูลค่ าตามนโยบายการบัญชีเดิม ปั จจุบันแสดงเป็ น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการ
ของ TFRS 9 โดยไม่ปรั บย้อนหลังงบการเงินงวดก่ อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ

18

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2,133,724
193,531
(102,578)
2,224,677

ยอดต้นงวด
บวก: หนี้สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

6.

ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
151,335
229,070
(49,361)
(72,888)
101,974
156,182

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ

7.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั อาร์ ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
4,000

4,000

สัดส่วนเงินลงทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
4,000

4,000
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

198,972
1,902
(485)

197,409
1,900
(485)

(27,083)
173,306

(27,083)
171,741

103,691
4,337
(485)

103,393
4,259
(485)

(16,912)
90,631

(16,912)
90,255

95,281
82,675

94,016
81,486

9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
9.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการกูย้ ืมรอตัดบัญชี
ผลต่างรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างรายได้ทางบัญชีและภาษี
อื่น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

423,776
9,872
10,087
3,522
447,257

407,523
14,578
9,753
4,011
435,865

423,776
9,872
9,957
3,522
447,127

407,523
14,578
9,685
4,011
435,797

86,489
4,451
5,883
7,222
2
104,047
343,210

88,521
5,359
3,608
3
97,491
338,374

86,489
4,451
5,883
7,222
2
104,047
343,080

88,521
5,359
3,608
3
97,491
338,306
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.2 ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562

123,265

123,481

116,167

118,775

(4,837)

5,586

(4,774)

5,588

118,428

129,067

111,393

124,363

รายการกระทบยอดจ านวนเงิน ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิน ได้กับผลคูณ กาไรทางบัญชี กับอัต ราภาษีที่ใช้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
583,089
625,364

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
547,661
601,848

20%
116,617

20%
125,073

20%
109,532

20%
120,370

1,811

3,994

1,861

3,993

118,428

129,067

111,393

124,363
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

คงที่

300,000
300,000

150,000
150,000

กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ แลกเงิน

คงที่
คงที่

500,000
9,982,585
10,482,585

1,390,000
12,947,075
14,337,075

รวม

เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่งจะครบกาหนดชาระตามที่ระบุไว้ในตัว๋ สัญญาใช้
เงินแต่ละฉบับและชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน และภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ไม่เกิน 10 ต่อ 1 เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ แลกเงินที่จะครบกาหนดชาระคืนเงินต้น
ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตัว๋ แลกเงินแต่ละฉบับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ
เป็ นจานวนเงิน 10,390 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 9,650 ล้านบาท)
11. เงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็ นการกู้ยืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ย วข้องกันและบุคคลอื่น โดยจะครบกาหนดชาระคืน เงินต้นตามวัน ที่ระบุไว้ในตัว๋ แต่ละฉบับและคิด
ดอกเบี้ยในอัตราคงที่
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ก) วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 450 ล้านบาท จากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจานวนภายใน 3 ปี นับแต่
วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็ น
รายเดือน
ข) เงินกูย้ ืมระยะยาวในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค) ตัว๋ แลกเงิน
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกูย้ ืมรอตัดบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

450,000

450,000

201,000
1,907,441
2,558,441
(79)
2,558,362
(50,000)
2,508,362

201,000
651,000
(87)
650,913
(50,000)
600,913

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมตาม ก) บริษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญาแต่ละฉบับ อาทิ เช่น การดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น ไม่เกิน 10 ต่อ 1
13. หุ้นกู้
บริ ษทั ฯได้ออกหุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปี ที่ออก

อายุหุ้นกู้

วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน

2560
2 - 3 ปี
พฤษภาคม - 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 - กรกฎาคม 2564
2562
2 - 3 ปี
กุมภาพันธ์ 2564 - ตุลาคม 2565
2562
3 - 4 ปี
กรกฎาคม 2565 - กรกฎาคม 2566
2562
5 ปี
กรกฎาคม 2567
2563
2 - 3 ปี
กุมภาพันธ์ 2566
2563
4 - 5 ปี
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูร้ อตัดบัญชี
หุ้นกู้
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2.39 - 2.77
2.70 - 2.80
2.28 - 2.70
2.30 - 2.50
2.57 - 2.99
2.65 - 3.30
3.10 - 3.40
3.50
2.65
2.80

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
7,170,000
905,000
5,070,000
1,110,000
1,540,000
6,620,200
676,300
593,700
2,200,000
2,000,000
27,885,200
(22,174)
27,863,026
(15,265,690)
12,597,336

10,130,000
905,000
5,070,000
1,110,000
1,540,000
6,620,200
676,300
593,700
26,645,200
(17,955)
26,627,245
(14,130,919)
12,496,326
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ อาทิเช่น การดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชีในอัตราส่วนไม่เกิน 10 ต่อ 1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯสามารถซื้อ
คืนหุ้นกูก้ ่อนครบกาหนดได้หากเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
14. กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด และได้ปรับจานวนหุ้นสามัญตามสัดส่วน
ที่เปลี่ยนไปของจานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการออกหุ้นปันผล
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่
ระหว่างงวด (พันหุ้น)
จานวนหุ้นปันผล (พันหุ้น)
- 2 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุมัติ
จ่ายหุ้นปันผลจานวน 755 ล้านหุ้น
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ
1 หุ้นปันผล
รวม (พันหุ้น)
กาไรสาหรับงวด (พันบาท)
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562

3,775,353

3,020,284

3,775,353

3,020,284

3,775,353

755,069
3,775,353

3,775,353

755,069
3,775,353

464,661
0.12

496,297
0.13

436,268
0.12

477,485
0.13

15. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผล
การดาเนินงานสาหรับปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม
ประมาณ 604 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ (1) รถยนต์ใหม่
(2) รถยนต์เก่า และ (3) อื่น ๆ
ข้อมูลรายได้ กาไรและสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

525,308
10,583
47,257

384,382
1,172
38,953

909,690
11,755
86,210
102,116

583,148
(14,683)

424,507
(15,267)

1,109,771
(29,950)
(6,259)
(100,576)
(140,053)
(249,844)
583,089
(118,428)
464,661
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

502,891
8,504
53,748

350,774
981
42,957

853,665
9,485
96,705
69,650

565,143
(12,646)

394,712
(12,734)

1,029,505
(25,380)
(5,158)
(107,492)
(29,556)
(236,555)
625,364
(129,067)
496,297

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

525,308
10,583
24,775

384,382
1,172
26,793

909,690
11,755
51,568
98,163

560,666
(14,683)

412,347
(15,267)

1,071,176
(29,950)
(6,044)
(97,624)
(140,053)
(249,844)
547,661
(111,393)
436,268
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

502,891
8,504
39,364

350,774
981
34,165

853,665
9,485
73,529
67,656

550,759
(12,646)

385,920
(12,734)

1,004,335
(25,380)
(5,080)
(105,916)
(29,556)
(236,555)
601,848
(124,363)
477,485

กาไรสาหรับงวด

สิ น ทรัพย์แยกตามส่ วนงานของบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อย ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563
รถยนต์เก่า

34,463,480

14,879,955

รวมส่วนงาน
49,343,435
1,154,164
50,497,599
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
รถยนต์เก่า

34,473,782

15,234,830

รวมส่วนงาน
49,708,612
1,172,322
50,880,934
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

34,463,480

14,879,955

49,343,435
940,979
50,284,414
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

34,473,782

15,234,830

49,708,612
995,109
50,703,721

17. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุค คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาร์ ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิต้ ี วูด้ จากัด
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ใหญ่จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และเปลี่ยนเป็ นบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ดังกล่าวเนื่องจากมีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ในเครื อ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์
ค่าบริ การจ่าย
บริษัทย่อย - บริษัท อาร์ ทีเอ็น
อินชัวร์ รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์
ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย - บริ ษทั
ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมจ่าย - บริ ษัท หลักทรัพย์
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับงวด 2563)

2,249

466
3,123

2,249

466 อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทัว่ ไป
3,123 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
1,418 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,634

1,418

1,634

954

85
866

954

85 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
866 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

-

180
543

180 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
150 อัตราที่ตกลงกัน

252

459

252

459 อัตราที่ตกลงกัน

2,115

2,869

2,115

2,869 อัตราที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน

290

-

290

- อัตราที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน

351

146

351

19

-

19

- อัตราที่ตกลงกัน

30

280

30

280 อัตราที่ตกลงกัน

146 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชี วิต จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั อาร์ ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

407,346

366,193

213,665

204,812

-

27

-

27

-

-

4,000

4,000

300,000

150,000

300,000

150,000

-

58,000
10,000

-

58,000
10,000

940,400
200,000

35,000
140,400
-

940,400
200,000

35,000
140,400
-

198

-

198

-

318

-

93
318

93
-

11
1,475
290

43
974
-

11
1,475
290

43
974
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างงวดแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปลายงวด
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)

150,000

9,270,000

(9,120,000)

300,000

58,000
10,000

132,000
-

(190,000)
(10,000)

-

35,000
140,400

800,000

(35,000)
-

940,400

-

200,000

-

200,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ต้นงวด
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ปลายงวด
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

1,030,000

10,650,000

(11,680,000)

-

113,000
10,000

289,000
10,000

(319,000)
(10,000)

83,000
10,000

28,000

-

-

28,000

400,000

105,000
-

(5,000)
-

100,000
400,000
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค่ า ใช้จ่า ย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
8,706
8,333
253
254
8,959
8,587

18. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่ าจเกิดขึน้
18.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่ าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่า พื้น ที่ในอาคารและอุปกรณ์ อายุข องสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่าที่ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 4 ปี

4,740
3,865

18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

300
303

304
245
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18.3 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาให้บริ การระบบงานสารสนเทศและงานสนับสนุนกับบริษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีค่าบริ ก ารที่ตอ้ งจ่ายภายใน 30 กัน ยายน 2565 คิดเป็ นจานวนเงิน 8 ล้านบาท (เฉพาะ
บริ ษทั : 8 ล้านบาท)
18.4 คดีฟ้องร้ อง
ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็ นจาเลยหรื อจาเลยร่ วมกับบุคคลอื่นเป็ น
ทุนทรัพย์รวม 7 ล้านบาท ซึ่งผลของคดีท้งั หมดยังไม่เป็ นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่อาจจะเกิดขึ้นและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายใดเกิดขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญจึงไม่ได้บนั ทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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