บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานการสอบทาน และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั
ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ราชธานี
ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ ในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
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

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 1.2 และข้อ 1.5.2 จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่ วน สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของ
กลุ่มบริ ษทั และจากผลกระทบดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยเลือกนาแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้
ข้อสรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ขา้ งต้นแต่อย่างใด

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2563

2

บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ภาษีซ้ือที่ยงั ไม่ได้รับใบกากับภาษี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่ วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,118,487

429,131

982,076

260,958

3

17,819,104

17,696,266

17,819,104

17,696,266

4

236,820
68,105
89,843
47,509
10,042
19,389,910

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

236,820
57,877
89,843
47,509
9,718
19,242,947

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

2,000

2,000

-

-

3

28,484,814

31,352,597

28,484,814

31,352,597

4

467,084
214
19,326
77,191
22,879
19,461
345,981
1,440
29,440,390
48,830,300

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

467,084
214
4,000
19,326
76,141
22,879
19,239
345,839
1,430
29,440,966
48,683,913

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

6

7
8

9

บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 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
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10
2,000,000
2,535,031

150,000
14,337,075

2,000,000
2,535,031

150,000
14,337,075

410,655
236,545

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

354,737
236,545

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

8,742

3,828
-

8,742

3,828
-

-

50,000

-

50,000

11,313,389
114,572
277,591
16,896,525

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

11,313,389
107,453
275,730
16,831,627

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

11

12
13

บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 12
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
13
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
14
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,663,030,175 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2562: 3,775,353,450 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 3,775,353,450 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

13,201

4,592
-

13,201

4,592
-

5,178,660

600,913

5,178,660

600,913

1,146,591
17,094,786
53,221
23,486,459
40,382,984

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

1,146,591
17,094,786
52,511
23,485,749
40,317,376

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

5,663,030

3,775,353

5,663,030

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
3,974,069
8,447,310
6
8,447,316
48,830,300
-

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

378,000
3,893,296
8,366,537
8,366,537
48,683,913
-

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน):
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9.2

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
2563
2562

846,575
12,457
80,793
97,185
1,037,010

882,239
10,630
81,643
92,608
1,067,120

846,575
12,457
41,854
97,279
998,165

882,239
10,630
38,062
93,306
1,024,237

47,202
93,059
37,343
177,604
859,406
(272,720)
586,686
(114,486)
472,200

45,947
101,231
59,583
206,761
860,359
(263,902)
596,457
(121,805)
474,652

47,202
89,747
37,343
174,292
823,873
(272,720)
551,153
(107,363)
443,790

45,947
98,317
59,583
203,847
820,390
(263,902)
556,488
(113,797)
442,691

-

(9,461)
1,892
(7,569)

-

(9,276)
1,855
(7,421)

472,200

467,083

443,790

435,270

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
การแบ่งปันกาไรหรื อขาดทุน:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
2563
2562
472,194
6
472,200

474,650
2
474,652

443,790

442,691

472,194
6
472,200

467,081
2
467,083

443,790

435,270

0.13
3,775,353

0.13
3,775,353

0.12
3,775,353

0.12
3,775,353
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน):
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9.2

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
2563
2562

2,595,385
36,781
232,922
327,878
3,192,966

2,608,034
29,982
247,064
274,607
3,159,687

2,595,385
36,781
122,658
113,266
328,123
3,196,213

2,608,034
29,982
136,430
275,557
3,050,003

135,499
271,824
242,313
649,636
2,543,330
(809,272)
1,734,058
(353,704)
1,380,354

129,155
295,431
129,956
554,542
2,605,145
(747,623)
1,857,522
(375,607)
1,481,915

135,499
262,250
242,313
640,062
2,556,151
(809,272)
1,746,879
(333,638)
1,413,241

129,155
288,379
129,956
547,490
2,502,513
(747,623)
1,754,890
(355,065)
1,399,825

-

(9,461)
1,892
(7,569)

-

(9,276)
1,855
(7,421)

1,380,354

1,474,346

1,413,241

1,392,404

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
การแบ่งปันกาไรหรื อขาดทุน:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
2563
2562
1,380,348
6
1,380,354

1,481,909
6
1,481,915

1,413,241

1,399,825

1,380,348
6
1,380,354

1,474,340
6
1,474,346

1,413,241

1,392,404

0.37
3,775,353

0.39
3,775,353

0.37
3,775,353

0.37
3,775,353
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 16)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 16)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
กาไรสะสม

ทุนออกจาหน่าย
และชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
3,020,284
755,069
3,775,353

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
319,888
319,888

จัดสรรแล้ว - สารอง
ตามกฎหมาย
303,000
48,000
351,000

3,775,353
3,775,353
-

319,888
319,888
-

378,000
378,000
-

ส่ วนได้เสี ย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
3,551,790
7,194,962
1,481,909
1,481,909
6
(7,569)
(7,569)
1,474,340
1,474,340
6
(48,000)
(2,235,008)
(1,479,939)
2,743,122
7,189,363
6
3,197,777
1,380,348
1,380,348
(604,056)
3,974,069
-

7,671,018
1,380,348
1,380,348
(604,056)
8,447,310
-

9
6
6
(9)
6

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
7,194,962
1,481,915
(7,569)
1,474,346
(1,479,939)
7,189,369
7,671,027
1,380,354
1,380,354
(9)
(604,056)
8,447,316
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 14)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 16)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
319,888
319,888
319,888
319,888
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
303,000
3,551,837
1,399,825
(7,421)
1,392,404
48,000
(48,000)
(2,235,008)
351,000
2,661,233
378,000
378,000
-

3,084,111
1,413,241
1,413,241
(604,056)
3,893,296
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
7,195,009
1,399,825
(7,421)
1,392,404
(1,479,939)
7,107,474
7,557,352
1,413,241
1,413,241
(604,056)
8,366,537
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น - สารองจ่ายภาษีขาย (โอนกลับ)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน - สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดื อน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดื อน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562

1,734,058

1,857,522

1,746,879

1,754,890

18,710
242,313
(36,192)
4,172
(2,066)
(2,632,166)
809,272

15,454
129,956
(786)
7,925
10,829
1,360
(2,638,016)
747,623

18,426
242,313
(36,192)
4,085
(2,066)
(2,632,166)
809,272

15,190
129,956
(786)
7,925
10,689
1,360
(2,638,016)
747,623

138,101

131,867

150,551

28,831

1,804,893
(45,757)
1,458
571,628
(11,555)
40

(3,887,999)
(51,845)
(1,304)
334,338
185,697
(116)

1,804,893
(45,757)
2,729
571,628
(11,699)
40

(3,887,999)
(51,845)
7,247
334,338
186,179
(106)

74,616
65,411
2,598,835
2,862,411
(497,706)
4,963,540

42,028
9,313
(3,238,021)
2,874,771
(491,226)
(854,476)

68,627
65,255
2,606,267
2,862,411
(473,404)
4,995,274

(7,732)
7,148
(283)
(3,384,222)
2,874,771
(475,729)
(985,180)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดื อน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายปั นผลส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลเพิม่ เติมกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชาระหนี้
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดื อน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562

(1,394)
(4,522)
(5,916)

(1,000)
(2,931)
(307)
1,267
(2,971)

(1,375)
(4,522)
(5,897)

(2,131)
(5)
1,267
(869)

(10,053,698)
(417,500)
11,209,757
(8,295,000)
4,552,892
(50,000)
(6,681)
(604,056)
(603,973)
(9)
(4,268,268)
689,356
429,131
1,118,487
-

106,511
90,000
600,900
(5,435,000)
8,069,495
(239,000)
(4,130)
(1,479,939)
(536,405)
1,172,432
314,985
213,947
528,932

(10,053,698)
(417,500)
11,209,757
(8,295,000)
4,552,892
(50,000)
(6,681)
(604,056)
(603,973)
(4,268,259)
721,118
260,958
982,076
-

106,511
90,000
600,900
(5,435,000)
8,069,495
(239,000)
(4,130)
(1,479,939)
(536,405)
1,172,432
186,383
211,707
398,090

469,097
1,804

377,953
-

469,097
1,804

377,953
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
โดยมี บริ ษ ทั ธนชาต เอสพี วี 1 จากัด เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษ ทั ใหญ่ และมี
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือให้บริ การสิ นเชื่ อเช่าซื้ อและสิ นเชื่ อลิสซิ่ ง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่ วน สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและอาจส่ งผลกระทบต่อ
ผล
การดาเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวยังไม่สามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ดงั กล่าว และ
ประเมิ นผลกระทบทางการเงิ นเกี่ ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง รวมถึ งการบริ หารจัดการกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซึ่ งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่ องหาก
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จัด ท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาลรวมถึ งแนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ฯ โดยกลุ่ ม บริ ษ ทั เลื อก
นาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบก าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น และงบกระแสเงิ น สดในรู ป แบบ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 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 2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ น้ ในระหว่างงวด
1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่ มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ปรับ ปรุ ง (ปรับ ปรุ ง 2562) และฉบับ ใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้ส าหรั บ
งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อ ปฏิ บ ัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับ ปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัดเจนเกี่ ยวกับ วิธี ป ฏิ บ ัติท าง
การบัญชี และการให้แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ การเงิ นกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น 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
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและโมเดลธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model)
หลัก การเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารค านวณการด้ อ ยค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยใช้ แ นวคิ ด ของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ มเครื่ องมื อทางการเงิ นมาถื อปฏิ บตั ิ มีผลกระทบต่องบการเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าสิ นทรั พย์ และหนี้สินทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินประเภทตราสารหนี ้
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายหรื อด้วยมู ลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุ รกิ จ (Business model) ของกลุ่ ม
บริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นเป็ นครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มู ลค่าด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ าย เมื่อเข้า
เงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุ รกิ จที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่ าการเงิน และเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้ การถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ยังคงจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
การถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทหนี้ สิ นทาง
การเงิน กลุ่มบริ ษทั ยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กาหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู ้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชี เดิม โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ ให้ รับ รู ้ ก ารด้อ ยค่ า ตามโมเดลผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น
(Expected Credit Loss model) และส่ วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการเนื่ องจากโมเดลไม่รองรับ (Management
Overlay) โดยกาหนดให้กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสาหรั บสิ นทรัพ ย์
ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ทุกรายการที่ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยไม่จาเป็ นต้อง
รอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน
กลุ่ มบริ ษทั นาหลักการทัว่ ไป (General Approach) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เช่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงิน
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การปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลง
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินนี้ มาถือปฏิบตั ิ โดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มาถื อปฏิ บตั ิ เป็ นครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไร
สะสมหรื อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน
ปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินไม่มีผลกระทบ
ต่อกาไรสะสม ณ วันต้นงวดของกลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลข้อ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการ
รับรู ้ รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
กลุ่ มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มาถื อปฏิ บตั ิโดยรับรู ้ ผลกระทบสะสมของการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ ม าถื อปฎิ บ ตั ิ เป็ นครั้ งแรกโดยปรั บ ปรุ งกับ ก าไรสะสม ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลข้อ 2
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1.5.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรั บกิจการที่ให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิ จการที่
ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ นมาตรการผ่ อ นปรนชั่ ว คราวส าหรั บ กิ จ การที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่ งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิ จ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลื อกกับ ทุ กกิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ตาม
มาตรการให้ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธปท.ที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563
เรื่ อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย และหนังสื อเวีย นของธปท.ที่ ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ ความช่ วยเหลื อ
ลู ก หนี้ เพิ่ ม เติ ม ในช่ วงสถานการณ์ ก ารระบาดของ COVID-19 หรื อมาตรการอื่ น ใดตามที่ ธ ปท.ก าหนด
เพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึง ธุ รกิจบัตรเครดิต ธุ รกิจสิ นเชื่ อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุ รกิจสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้
การกากับ และกิ จการที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดู แลของธปท. เช่ น ธุ รกิ จลิ สซิ่ ง ธุ รกิ จเช่ าซื้ อ ธุ รกิ จเช่ าซื้ อ
รถจักรยานยนต์ และธุ รกิจแฟคเตอริ่ ง เป็ นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธปท.
และเลื อกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ ตอ้ งถื อปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวทุกข้อที่
ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ดงั กล่ าวได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรับ กิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ซึ่ งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดงั กล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 หรื อจนกว่า ธปท.จะมี การเปลี่ ยนแปลงและให้ถือปฏิ บ ตั ิ ตามการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว โดยให้ถื อ
ปฏิบตั ิกบั ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลาง และขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อยซึ่ งยังคงมีศกั ยภาพใน
การดาเนิ นธุ รกิ จหรื อสามารถชาระหนี้ ได้ในอนาคต และได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ดงั กล่ าวไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อมโดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
-

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

-

ลูกหนี้ ที่ดอ้ ยคุ ณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้วา่ ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
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กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของธปท. จึงได้
ใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว ดังนี้
(1) จัดชั้นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็ นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิ ต (Performing หรื อ Stage 1) ทันที หากวิเคราะห์ ฐานะและกิ จการของลู ก หนี้ แล้วเห็ นว่า
ลูกหนี้ สามารถปฏิ บตั ิตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอติดตามผลการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวเป็ นการปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี้ ในลักษณะเชิ งป้ องกันโดยถื อว่าไม่ เป็ นการปรับ ปรุ งโครงสร้ างหนี้ ที่ มี ปั ญหา ทั้งนี้
หากเป็ นการให้ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธปท.ที่ ธปท. ฝนส.(01)ว.
380/2563 ให้คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
(2) จัดชั้นลู กหนี้ ที่ ด้อยคุ ณภาพ (NPL) เป็ นชั้น Performing ได้หากลู กหนี้ สามารถชาระเงิ นตามสัญญา
ปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือน หรื อ 3 งวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะนานกว่า
(3) น าแนวทางการพิ จ ารณาการเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ของความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต ของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ตามเอกสารแนบของหนังสื อเวียนฉบับดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการ
พิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็ น Stage 2
(4) ใช้อตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่ คานวณใหม่เป็ นอัตราคิ ดคานวณมู ลค่ าปั จจุ บ นั ของสิ นเชื่ อที่ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนังสื อเวียนของธปท.ได้ หากการปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี้ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจาก
สิ นเชื่ อนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความช่วยเหลื อลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธปท. ที่
ธปท. ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิ จการรั บรู ้ รายได้ดอกเบี้ยในช่ วงระยะเวลาที่ พกั ชาระหนี้ ได้ดว้ ยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่คานวณใหม่ หรื อหลักเกณฑ์ของธปท. กาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง
(5) พิจารณาน้ าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่ คราว เป็ นน้ าหนักที่
น้อยกว่าข้อมูลที่สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ จากประสบการณ์ในอดีต ในกรณี ที่กิจการใช้
วิธีการทัว่ ไปในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ เมื่ อวันที่ 19 มิ ถุนายน 2563 ธปท.ได้ออกหนังสื อเวียนของ ธปท. เพิ่มเติ มที่ ธปท. ฝนส. (01)
ว.648/2563 เรื่ อง มาตรการทางให้ความช่วยเหลื อลูกหนี้ รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์ การระบาดของ
COVID-19 ระยะที่ 2 ซึ่ งเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพิ่มเติม
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่
ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รับ ผลกระทบและได้ใช้วิธี ผ่อ นปรนข้างต้น โดยลู ก หนี้ ที่ เข้าร่ วมโครงการได้เปิ ดเผยไว้ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 3.1
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น บางฉบับ และเพื่ อให้ เกิ ดความชัดเจนในวิธีป ฏิ บ ัติท างบัญ ชี ในช่ วงเวลาที่ ย งั มี ค วามไม่ แน่ น อน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บตั ิ ท างการบัญชี ฉ บับ นี้ ได้ป ระกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี ผล
บัง คับ ใช้ส าหรั บ การจัดท างบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ มี รอบระยะเวลารายงานสิ้ น สุ ด ภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวดังกล่าว
1.5.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุ บนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบที่ อาจมี ต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มนา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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1.6 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี สาหรับเรื่ องดังต่อไปนี้ ที่
เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
1.6.1 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มู ลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ า ยหรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามโมเดลธุ รกิ จ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการจัด การสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และ
ตามลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสั ญญาของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นนั้น สิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น ประเภท
ตราสารหนี้ ที่เข้าเงื่ อนไขทั้งสองข้อในการถื อครองตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อรับกระแสเงิ นสด
ตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายชาระ
เพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลื อของเงินต้นในวันที่กาหนด กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั ด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ าย สิ นทรั พย์ท างการเงิ นเหล่านี้ รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกด้วยมู ลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ทารายการ (Trade date)
ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ประเภทตราสารหนี้ ที่ วดั มู ล ค่ า ด้วยราคาทุ น ตัด
จาหน่ ายแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายสุ ท ธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
1.6.2 การรับรู้ รายได้ - รายได้ จากสั ญญาเช่ าซื้อและเช่ าการเงิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้ อและเช่ าการเงินตามเกณฑ์คงค้าง
ตามวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคานวณจาก
มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของลู กหนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราคิดลดประมาณการกระแสเงินสดรับ
ในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยคานึ งถึ งส่ วนลดหรื อส่ วนเกิ นในการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์และค่าธรรมเนียมตลอดจนต้นทุนที่เป็ นส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
สาหรับลู กหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อและเช่ าการเงิ นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตในภายหลัง บริ ษทั ฯรับรู ้ รายได้
ดอกเบี้ยตามวิธีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง โดยคานวณจากยอดหนี้ สุทธิ ทางบัญชี ของลูกหนี้ น้ นั (ยอดหนี้คง
ค้างสุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯมีนโยบาย
หยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ผดิ นัดชาระดอกเบี้ยเกิน 3 งวด นับจากวันครบกาหนดชาระ)
รายได้และค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้ อและเช่าการเงินจะถูกรับรู ้โดยการปั นส่ วน
ทยอยรั บ รู ้ ต ามวิธี อ ัต ราผลตอบแทนที่ แ ท้จริ ง และแสดงหั ก จากรายได้ด อกเบี้ ย จากสั ญ ญาเช่ าซื้ อ และ
เช่าการเงินตลอดอายุของสัญญาเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสัญญา
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1.6.3 ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
บริ ษทั ฯนาหลักการทัว่ ไปมาใช้ในการคานวณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของสิ นทรัพย์ทาง
การเงิน เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
บริ ษ ัท ฯจัด กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ออกเป็ น 3 กลุ่ ม (three-stage approach) เพื่ อ วัด มู ล ค่ า ของค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น โดยการจัดกลุ่มจะพิจารณาจากการเปลี่ ยนแปลงของคุณภาพด้าน
เครดิตนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ดังนี้
กลุ่มที่ 1: สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งความเสี่ ยงด้านเครดิ ตไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้
รายการเมื่ อเริ่ มแรก บริ ษทั ฯจะรับรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเท่ากับผลขาดทุ นด้าน
เครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ภายใน 12 เดื อนข้างหน้า ส าหรั บสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ระยะเวลาคงเหลื อ
น้อยกว่า 12 เดือน บริ ษทั ฯจะใช้ความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผดิ สัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุ่ ม ที่ 2: สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ของความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต (UnderPerforming)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการ
เมื่ อเริ่ มแรก แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต บริ ษทั ฯจะรับรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นด้วย
จานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มที่ 3: สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก ประเมิ น ว่าด้อยค่ าด้านเครดิ ต เมื่ อเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง หรื อหลายเหตุ ก ารณ์ ที่ อาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย หายต่ อ ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น นั้ น เกิ ด ขึ้ น
โดยบริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงของการผิด
สัญญาที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ณ วันที่ รายงาน กับความเสี่ ยงของการผิดสัญญาที่จะ
เกิ ดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ในการประเมินนั้น บริ ษทั ฯอาจใช้เกณฑ์
เชิงปริ มาณหรื อเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริ ษทั ฯและข้อมูลคาดการณ์ อนาคตเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
การลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 30 วัน และในการประเมินว่าความ
เสี่ ยงด้านเครดิ ตเพิ่ มขึ้ นอย่างมี นัยสาคัญนับจากวันที่ รับ รู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกหรื อไม่ จะพิ จารณาเป็ นราย
สัญญาหรื อรายกลุ่มของสิ นทรัพย์ทางการเงินก็ได้
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ลู ก หนี้ จะถื อว่ามี ก ารด้อยค่าด้านเครดิ ต เมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ งหรื อหลายเหตุ ก ารณ์ ที่ ท าให้
เกิ ดผลกระทบต่ อประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตของคู่สั ญ ญา โดยหลัก ฐานที่ แสดงว่าสิ นทรัพ ย์
ทางการเงิ น มี ก ารด้อยค่าด้านเครดิ ตจะรวมถึ งการค้างชาระเกิ นกว่า 90 วัน หรื อมี ข ้อบ่ งชี้ ว่าลู ก หนี้ กาลัง
ประสบปั ญหาทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่ หรื อการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้
ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีข้ ึน และ
ประเมินได้วา่ ความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเหมือน
ที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน บริ ษทั ฯจะเปลี่ยนการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู ้
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็ นรับรู ้ดว้ ยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้าได้
ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ประมาณจากค่ า ความน่ า จะเป็ นของผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต
ถ่วงน้ าหนักตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน โดยอ้างอิงจากมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินสด
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด ซึ่ งอ้างอิงจากข้อมูลประสบการณ์ ผลขาดทุนในอดีต ตามกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่
บริ ษทั ฯพิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตมี ลกั ษณะร่ วมกัน เช่ น ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของ
สัญญา และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตในปั จจุบนั บวกกับการพยากรณ์ในอนาคต
ที่สนับสนุ นและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้วา่ มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ รวมถึ งการใช้ดุลยพินิจ
อย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลเชิ งเศรษฐศาสตร์
มหภาค และท าการประเมิ น ทั้ง สถานการณ์ ปั จจุ บ ัน และการพยากรณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จในอนาคต และ
ความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พ้ืนฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น
(Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst scenario)) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งการน าข้อ มู ล การคาดการณ์ ใ นอนาคตมาใช้ เป็ นการเพิ่ ม ระดับ ของการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ใน
การประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่เกี่ยวข้องส่ งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐาน
และการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นยังรวมถึงส่ วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการเนื่ องจากโมเดลอาจไม่รองรับ (Management Overlay)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นที่ ต้ งั เพิ่ม (ลด) บันทึ กบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั ฯมีนโยบายตัดจาหน่ ายลูกหนี้ ออกจากบัญชี
เมื่อเห็นว่าไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้
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1.6.4 สิ นทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข/การปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เมื่ อมี การเจรจาต่ อรองหรื อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อนไขในการช าระหนี้ หรื อ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีอยูถ่ ู กแทนที่ดว้ ยสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นใหม่ เนื่ องจากผูก้ ู้ประสบปั ญหาทางการเงิ น กลุ่ มบริ ษ ทั จะท าการประเมิ นว่าควรตัดรายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวออกจากบัญชี หรื อไม่ และวัดมู ลค่าผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
ดังนี้
- ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ทาให้มีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะ
คานวณมูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงิ นสดที่ตกลงใหม่หรื อเปลี่ ยนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์
ทางการเงินเดิม และรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกาไรหรื อขาดทุน
- ถ้าการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขท าให้ตอ้ งตัดรายการสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี จะถื อว่ามู ลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่เป็ นกระแสเงินสดสุ ดท้ายของสิ นทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ วันที่
ตัดรายการออกจากบัญชี ผลต่างของมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่จะ
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หาก ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้ รายดังกล่าวจะถือเป็ นลูกหนี้ ที่
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นที่ มีการเพิ่มขึ้ นอย่างมี นัยส าคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิ ต (Stage 2)
หรื อจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลู กหนี้ ราย
ดังกล่าวจะสามารถจ่ายชาระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ใหม่ได้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับ
จากวันที่มีการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ จึงจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต (Stage 1) และหาก ณ วัน ท าสั ญ ญาปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ลู ก หนี้ ราย
ดังกล่ าวเข้าเงื่อนไขการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้ น
อย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (performing หรื อ stage 1)
1.6.5 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดย
สั ญ ญาจะเป็ นสั ญ ญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ า ถ้าสั ญ ญานั้น มี ก ารให้ สิ ท ธิ ในการควบคุ มการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษทั ในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาใน
การเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
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สินทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม และปรั บ ปรุ งด้วยการวัดมู ลค่ าของหนี้ สิ นตาม
สัญญาเช่ าใหม่ ราคาทุ นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงิ นของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจาก
การวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลจนถึ งวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ตามสั ญ ญาเช่ า คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ย ตามนัยของสั ญ ญาเช่ าหรื ออัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยืม ส่ วนเพิ่ ม ของ
กลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อน
ดอกเบี้ ย จากหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า และลดลงโดยสะท้อ นการจ่ า ยช าระตามสั ญ ญาเช่ าที่ จ่ า ยช าระแล้ว
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมิน
สัญญาเช่าใหม่
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
1.7 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
สาหรับเรื่ องดังต่อไปนี้ที่เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
1.7.1 ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและเช่าการเงิน การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริ ษทั
ขึ้นอยูก่ บั แบบจาลองที่สลับซับซ้อนและชุ ดข้อมูลสมมติฐานการพัฒนาโมเดล และการประเมินเกี่ยวกับการ
เพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิต รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ ซึ่ ง การประมาณการ
มีตวั แปรที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
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2.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือ
ปฏิบัติ
ตามที่ ก ล่ าวในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นข้อ 1.5 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 มาถื อ ปฏิ บ ัติ ใ นระหว่า ง
งวดปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว
โดยปรับ ปรุ งกับ กาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ป รั บ ย้อนหลังงบการเงิ นงวดก่ อนที่ แสดง
เปรี ยบเทียบ
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั 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
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอี่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและ
เช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่า
การเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1 มกราคม 2563

214
95,281
-

214
(214)
-

(10,171)
28,571

214
85,110
28,571

3,828

-

(3,828)

-

-

-

8,574

8,574

4,592

-

(4,592)

-

-

-

18,246

18,246
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2.1 เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมู ลค่ าของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี้ สิ นทาง
การเงินตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรี ยบเทียบกับการจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
429,131
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
49,048,863
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
659,750
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
2,000
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและกูย้ มื ระยะสั้นจาก
14,487,075
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
417,500
เงินกูย้ มื ระยะยาว
650,913
หุน้ กู้
26,627,245
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
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
ราคาทุนตัดจาหน่ าย

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีเดิม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
260,958
ราคาทุนตัดจาหน่าย
260,958
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
49,048,863
ราคาทุนตัดจาหน่าย
49,048,863
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
659,750
ราคาทุนตัดจาหน่าย
659,750
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
ราคาทุนตัดจาหน่าย
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและกูย้ มื ระยะสั้นจาก
14,487,075
ราคาทุนตัดจาหน่าย
14,487,075
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
417,500
ราคาทุนตัดจาหน่าย
417,500
เงินกูย้ มื ระยะยาว
650,913
ราคาทุนตัดจาหน่าย
650,913
หุน้ กู้
26,627,245
ราคาทุนตัดจาหน่ าย
26,627,245
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
8,420
ราคาทุนตัดจาหน่าย
8,420
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2.2 สั ญญาเช่ า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญา
เช่ าส าหรั บ สั ญญาเช่ าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสั ญญาเช่ าดาเนิ นงานด้วยมู ล ค่าปั จจุ บนั ของเงิ นจ่ายชาระตาม
สั ญญาเช่ าที่ เหลื ออยู่คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ย เงิ นกู้ยืม ส่ วนเพิ่ ม ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบตั ิครั้งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
บวก: สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก: อื่น ๆ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน 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 งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์ สิทธิการใช้

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

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ

3.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ลู กหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ ย
ประมาณ 24 - 60 เดื อน และมี กาหนดการจ่ายค่างวดเท่ ากันทุ กงวด และคิ ดดอกเบี้ ยคงที่ ตลอดอายุสัญญา
ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้

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

(2)
(3)

19,815,575
(1,996,471)
17,819,104

28,872,533
(403,985)
28,468,548

16,370
(104)
16,266

48,704,478
(2,400,560)
46,303,918

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

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
(1)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
22,675,443
31,391,357
16,697
54,083,497
(2,859,868)
(2,518,824)
(327)
(5,379,019)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
(1)
ภายใน 1 ปี
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 งสัยจะสู ญของลูกหนีท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมสารองส่ วนเกินเผื่อหนีท้ ี่อาจเรี ยกเก็บไม่ ได้

ในระหว่า งงวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 บริ ษ ัท ฯได้เข้า โครงการช่ ว ยเหลื อลู ก หนี้ เช่ าซื้ อ
ที่ได้รับ ผลกระทบและเลื อกใช้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ ออกโดยสภาวิชาชี พ เรื่ อง มาตรการผ่อนปรน
ชั่วคราวส าหรับ กิ จการที่ ให้ ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจไทย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
โดย ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 มี ลู ก หนี้ ที่ เข้าโครงการรวมร้ อ ยละ 13.50 ของลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ
โดยส่ วนหนึ่งจานวนร้อยละ 1.98 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ บริ ษทั ฯได้มีการเจรจากับลูกหนี้และวิเคราะห์
ฐานะและกิ จการของลู กหนี้ แล้วเห็ นว่าลู กหนี้ จะสามารถปฏิ บตั ิตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ บริ ษทั ฯ
จึงได้ปรับการจัดชั้นหนี้เป็ นลูกหนี้ปกติทนั ที (Stage 1) และอีกส่ วนหนึ่ งร้อยละ 11.52 ของลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อ บริ ษทั ฯคงการจัดชั้นหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
3.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อแยกตามความเสี่ ยงด้านเครดิต และค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
ยอดลูกหนี้หลังหักรายได้
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้าน
ทางการเงินรอรับรู ้
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้าน
เครดิต (Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non - performing)
รวม

40,300,047

171,530

5,747,692
2,656,739
48,704,478

642,594
1,586,436
2,400,560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลู กหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อแยกตามอายุหนี้ คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญได้
ดังนี้

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

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลัง
หลังหักรายได้ทาง
อัตราร้อยละ
หักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู ้และ
ของค่าเผือ่ หนี้
การเงินรอรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน (1)
สงสัยจะสู ญ
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%

(หน่วย: พันบาท)

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
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 ้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)
4.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน

4.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดย
เฉลี่ยประมาณ 36 ถึ ง 60 เดื อน และมีกาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุ กงวดและคิ ดดอกเบี้ ยคงที่ตลอดอายุ
สัญญา ซึ่ งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแบ่งตามระยะเวลาการครบกาหนดชาระตามสัญญาได้ดงั นี้

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

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี รวมลูกหนีท้ ี่มกี ารด้ อยค่ าด้ านเครดิต
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 กันยายน 2563
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี (1)
1 - 5 ปี
รวม
291,169
509,284
800,453
(42,018)
(41,968)
(83,986)
249,151
467,316
716,467
(12,331)
(232)
(12,563)
236,820
467,084
703,904

(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
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินแยกตามความเสี่ ยงด้านเครดิต และค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อผลขาดทุน
รายได้ทางการเงิน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
รอรับรู ้
จะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non - performing)
รวม

691,046

2,937

13,086

96

12,335
716,467

9,530
12,563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินแยกตามอายุหนี้ คา้ งชาระและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงิ น รอรั บรู ้ อัตราร้อยละของ
หักรายได้ทาง
และมูลค่า
ค่าเผือ่ หนี้
(1)
การเงินรอรับรู ้
หลักประกัน
สงสัยจะสู ญ
613,295
39,521
1%
30,621
3,087
1%
16,268
462
2%
20%
50%
100%
4,462
4,462
100%

ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ
395
31
9
4,462

อายุหนี้คา้ งชาระ
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
ประนีประนอมยอมความ
100%
459
668,741
51,627
8,992
รวม
(1)
ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงินที่ ค้างชาระเกินกว่ า 3 งวดขึน้ ไป ลูกหนีศ้ าลตัดสิ น และลูกหนีต้ ามสั ญญาประนีประนอมยอมความ
แสดงหลังหักรายได้ ทางการเงินรอรั บรู้ แต่ ไม่ หักหลักประกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
การเปลี่ยนแปลงค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่าซื้อและเช่าการเงินเป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การนามาตรฐานการบัญชี ใหม่
มาถือปฏิบตั ิ (1)
ยอดต้นงวดตามหลักการของ
TFRS 9
บวก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด
(1)

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้า
(กลุ่มที่ 1)
-

รวม
2,224,677

196,067

699,874

1,328,736

(2,224,677)

-

196,067

699,874

1,328,736

-

2,224,677

(21,600)
174,467

(57,184)
642,690

342,388
(75,158)
1,595,966

-

263,604
(75,158)
2,413,123

ยอดต้ นงวดของค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญวัดมูลค่ าตามนโยบายการบัญชี เดิม ปั จจุบันแสดงเป็ น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการ
ของ TFRS 9 โดยไม่ ปรั บย้อนหลังงบการเงินงวดก่ อนที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบ

ยอดต้นงวด
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด

6.

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
ผลขาดทุนด้าน
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ เกิดขึ้นตลอดอายุ
สัญญา
สัญญา
ค่าเผื่อหนี้
(กลุ่มที่ 2)
(กลุ่มที่ 3)
สงสัยจะสูญ
2,224,677

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

ทรัพย์สินรอการขาย

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
126,539
229,070
(36,696)
(72,888)
89,843
156,182
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562
4,000

4,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

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

4,000

รายได้เงินปั นผลรับสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีจานวนเงิน 113 ล้านบาท
8.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

198,972
1,395
(920)

197,409
1,375
(920)

(25,280)
174,167

(25,280)
172,584

103,691
10,175
(920)

103,393
9,940
(920)

(15,970)
96,976

(15,970)
96,443

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

95,281

94,016

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

77,191

76,141
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี / ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

9.1 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื รอตัดบัญชี
ผลต่างรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างรายได้ทางบัญชีและภาษี
อื่น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

433,269
7,339
10,644
3,606
454,858

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

433,269
7,339
10,502
3,606
454,716

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

78,135
5,837
4,708
20,197
108,877
345,981

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

78,135
5,837
4,708
20,197
108,877
345,839

88,521
5,359
3,608
3
97,491
338,306

9.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562

117,046

130,694

109,918

122,683

(2,560)

(8,889)

(2,555)

(8,886)

114,486

121,805

107,363

113,797
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562

361,311

385,655

341,171

365,085

(7,607)

(10,048)

(7,533)

(10,020)

353,704

375,607

333,638

355,065

รายการกระทบยอดจานวนเงิ น ระหว่างค่ าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้ก ับ ผลคู ณ ก าไรทางบัญ ชี กบั อัตราภาษี ที่ ใช้
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
586,686
596,457
20%
20%
119,291
117,337

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
551,153
556,488
20%
20%
110,231
111,297

(2,851)

2,514

(2,868)

2,500

114,486

121,805

107,363

113,797
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
1,847,308
1,857,522

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
1,746,879
1,754,890

20%
369,462

20%
371,505

20%
349,376

20%
350,978

(15,758)

4,102

(15,738)

4,087

353,704

375,607

333,638

355,065

10. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

คงที่

2,000,000
2,000,000

150,000
150,000

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

คงที่
คงที่

500,000
2,035,031
2,535,031

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

รวม

เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งจะครบกาหนดชาระตามที่ระบุไว้ในตัว๋ สัญญาใช้
เงิ นแต่ละฉบับและชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน และภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะสั้น บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ไม่เกิน 10 ต่อ 1 เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ แลกเงินที่จะครบกาหนดชาระคืนเงินต้น
ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตัว๋ แลกเงินแต่ละฉบับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ
เป็ นจานวนเงิน 9,740 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 9,650 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นการกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ ยวข้องกันและบุ คคลอื่ น โดยจะครบกาหนดช าระคื นเงิ นต้นตามวันที่ ระบุ ไว้ในตัว๋ แต่ละฉบับและคิ ด
ดอกเบี้ยในอัตราคงที่
12. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
ก) วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 450 ล้านบาท จากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจานวนภายใน 3 ปี นับแต่
วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยเป็ น
รายเดือน
ข) เงินกูย้ มื ระยะยาวในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค) ตัว๋ แลกเงิน
ง) วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 2,600 ล้านบาท จากธนาคารแห่งหนึ่ง
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจานวนภายใน 2 ปี นับแต่
วันที่ลงนามในสัญญาเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชาระ
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกูย้ มื รอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

450,000

450,000

201,000
1,929,410

201,000
-

2,600,000
5,180,410
(1,750)
5,178,660
5,178,660

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

ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมตาม ก) และ ง) บริ ษทั ฯมีหน้าที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขบางประการ
ตามที่ ระบุ ในสัญญาแต่ละฉบับ อาทิ เช่ น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิ น 10 ต่อ 1
และการดารงสัดส่ วนการถือหุ น้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. หุ้นกู้
บริ ษทั ฯได้ออกหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีหลักประกัน ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

ปี ที่ออก

อายุหุน้ กู้

วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน

2560
2 - 3 ปี
ตุลาคม- ธันวาคม 2563
2561
1 - 2 ปี
ตุลาคม- พฤศจิกายน 2563
2561
2 - 3 ปี
ธันวาคม 2563 - สิ งหาคม 2564
2561
3 - 4 ปี
มีนาคม - กรกฎาคม 2564
2562
2 ปี
มกราคม - ตุลาคม 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
3 - 4 ปี
พฤศจิกายน 2566
2563
4 - 5 ปี
กุมภาพันธ์ 2567 - พฤษภาคม 2568
2563
6 - 7 ปี
เมษายน 2569 - เมษายน 2570
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2.39 - 2.51
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
3.20
2.80 - 3.40
3.50 - 3.70

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2,500,000
240,000
5,070,000
1,110,000
1,540,000
6,620,200
676,300
593,700
2,200,000
3,439,000
3,593,000
2,000,000
29,582,200
(27,434)
29,554,766
(11,313,389)
18,241,377

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

บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ อาทิเช่ น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ณ วันสิ้ นงวดบัญชีในอัตราส่ วนไม่เกิน 10 ต่อ 1 ตลอดอายุของหุ น้ กู้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษ ทั ฯจานวน 1,888 ล้านบาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 3,775 ล้านบาท เป็ นทุ นจดทะเบี ย น
จานวน 5,663 ล้านบาท โดยออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จานวน 1,888 ล้านหุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
15. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด และได้ปรับจานวนหุ ้นสามัญตามสัดส่ วน
ที่เปลี่ยนไปของจานวนหุ น้ สามัญที่เกิดจากการออกหุ น้ ปันผล
16. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ
สาหรับปี 2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.29 บาท จากจานวนหุ ้น 3,020 ล้านหุ ้น
และจ่ า ยเป็ นหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯจ านวน 755 ล้า นหุ ้ น ในอัต รา 4 หุ ้ น เดิ ม ต่ อ 1 หุ ้ น ปั น ผล คิ ด เป็ น
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต รารวมหุ ้ น ละ 0.54 บาท ซึ่ งคิ ด เป็ นจ านวนเงิ น รวมประมาณ 1,631 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 26 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจาก
ผลการด าเนิ น งานส าหรั บ งวดหกเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ฯ
ในอัตราหุ ้น ละ 0.16 บาท คิ ดเป็ นจานวนเงิ น รวมประมาณ 604 ล้านบาทโดยบริ ษ ัท ฯได้จ่า ยเงิ น ปั น ผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 26 กันยายน 2562
เมื่ อวันที่ 31 มี นาคม 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้อนุ ม ตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจาก
ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม
ประมาณ 604 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 เมษายน 2563
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. 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
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

487,384
11,242
48,081

359,191
1,215
45,896

846,575
12,457
93,977
84,001

546,707
(16,844)

406,302
(19,529)

1,037,010
(36,373)
(6,362)
(97,526)
(37,343)
(272,720)
586,686
(114,486)
472,200
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย-รถยึด
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

516,668
9,261
48,933

365,571
1,369
43,758

574,862
(15,223)

410,698
(16,194)

882,239
10,630
92,691
81,560
1,067,120
(31,417)
(7,924)
(5,001)
(102,836)
(59,583)
(263,902)
596,457
(121,805)
474,652

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

487,384
11,242
28,340

359,191
1,215
31,195

526,966
(16,844)

391,601
(19,529)

846,575
12,457
59,535
79,598
998,165
(36,373)
(6,144)
(94,432)
(37,343)
(272,720)
551,153
(107,363)
443,790

29

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย-รถยึด
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

516,668
9,261
25,796

365,571
1,369
27,841

882,239
10,630
53,637
77,731

551,725
(15,223)

394,781
(16,194)

1,024,237
(31,417)
(7,924)
(4,908)
(100,015)
(59,583)
(263,902)
556,488
(113,797)
442,691

กาไรสาหรับงวด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

1,504,916
33,221
144,462

1,090,469
3,560
129,665

2,595,385
36,781
274,127
286,673

1,682,599
(44,837)

1,223,694
(48,732)

3,192,966
(93,569)
(18,710)
(295,044)
(242,313)
(809,272)
1,734,058
(353,704)
1,380,354
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์รอการขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

1,531,018
26,569
153,852

1,077,016
3,413
126,463

1,711,439
(41,124)

1,206,892
(43,929)

2,608,034
29,982
280,315
241,356
3,159,687
(85,053)
(7,924)
(15,454)
(316,155)
(129,956)
(747,623)
1,857,522
(375,607)
1,481,915

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

1,504,916
33,221
86,168

1,090,469
3,560
90,402

2,595,385
36,781
176,570
387,477

1,624,305
(44,837)

1,184,431
(48,732)

3,196,213
(93,569)
(18,426)
(285,754)
(242,313)
(809,272)
1,746,879
(333,638)
1,413,241
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้ จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้อื่น
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์รอการขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

1,531,018
26,569
93,029

1,077,016
3,413
88,134

1,650,616
(41,124)

1,168,563
(43,929)

2,608,034
29,982
181,163
230,824
3,050,003
(85,053)
(7,924)
(15,190)
(309,367)
(129,956)
(747,623)
1,754,890
(355,065)
1,399,825

สิ นทรัพย์แยกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

รถยนต์ใหม่

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2563
รถยนต์เก่า

32,494,189

14,513,633

รวมส่วนงาน
47,007,822
1,822,478
48,830,300
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ ของส่ 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
30 กันยายน 2563
รถยนต์ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ ของส่ วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมสิ นทรัพย์

32,494,189

14,513,633

47,007,822
1,676,091
48,683,913
(หน่วย: พันบาท)

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

34,473,782

15,234,830

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

18. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สาคัญ 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
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ใหญ่จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และเปลี่ยนเป็ นบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ในเครื อ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่ ของกลุ่มบริษัท - บริษัท
ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่ อย - บริษัท อาร์ ทีเอ็น
อินชัวร์ รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้เงินปันผล
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย - ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ค่าบริ การจ่าย - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์
ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย - บริ ษทั
ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมจ่าย - บริ ษทั หลักทรัพย์
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับงวด 2563)

2,706

14,813

2,706

14,813 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

-

-

180
543
113,266

1,005

696

1,005

696 อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทัว่ ไป

3,765

14,813

3,765

1,714

1,891

1,714

14,813 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
4,717 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

80

-

80 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

828

866

828

866 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

315

-

4,340

1,383

4,340

1,383 อัตราที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

1,507

-

1,507

- อัตราที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

-

734

-

198

-

198

- อัตราที่ตกลงกัน

-

71

-

71 อัตราที่ตกลงกัน

180 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
1,275 อัตราที่ตกลงกัน
- อัตราที่ประกาศจ่าย

315 อัตราที่ตกลงกัน

734 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่ ของกลุ่มบริษัท - บริษัท
ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่ อย - บริษัท อาร์ ทีเอ็น
อินชัวร์ รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้เงินปันผล
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยรับ - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย - ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ค่าบริ การจ่าย - ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น
จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั ธนชาต
ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย - บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์
ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย - บริ ษทั
ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมจ่าย - บริ ษทั หลักทรัพย์
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคล
ที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับงวด 2563)

3,736

-

3,736

- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

-

-

540
1,629
113,266

7,359

1,601

7,359

1,601 อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทัว่ ไป

13,356

27,790

13,356

5,102

4,717

5,102

27,790 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน
4,717 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

252

-

252 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

2,694

2,598

2,694

2,598 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

252

1,130

252

12,838

7,153

12,838

7,153 อัตราที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

3,235

-

3,235

- อัตราที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวน

351

2,251

351

364

-

364

- อัตราที่ตกลงกัน

30

633

30

633 อัตราที่ตกลงกัน

540 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
1,575 อัตราที่ตกลงกัน
- อัตราที่ประกาศจ่าย

1,130 อัตราที่ตกลงกัน

2,251 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้องกัน ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธัน วาคม 2562
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2563
2562

1,074,403

366,193

948,009

204,812

1,005

27

1,005

27

-

-

4,000

4,000

2,000,000

150,000

2,000,000

150,000

-

58,000
10,000

-

58,000
10,000

243,000
685,000
220,000

35,000
140,400
-

243,000
685,000
220,000

35,000
140,400
-

-

-

93

93

2,253
66
10,086
3,235

43
974
-

2,253
66
10,086
3,235

43
974
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างงวดแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปลายงวด
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

150,000

18,270,000

(16,420,000)

2,000,000

58,000
10,000

132,000
-

(190,000)
(10,000)

-

35,000
140,400
-

343,000
685,000
220,000

(100,000)
(35,000)
(140,400)
-

243,000
685,000
220,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ต้นงวด
เพิม่ ขึ้น
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

76,740,000

(75,570,000)

2,200,000

113,000
10,000

405,000
20,000

(465,000)
(20,000)

53,000
10,000

28,000

-

(28,000)

-

400,000

236,400
40,400

(236,400)
(300,000)

140,400
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
8,407
8,643
255
250
8,662
8,893

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
8,407
8,643
255
250
8,662
8,893

งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
25,824
25,706
761
761
26,585
26,467

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
25,824
25,706
761
761
26,585
26,467

19. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
19.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่ าดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นต่าที่ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 4 ปี

4,740
3,865
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ ้นกู้
และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2563
31 ธันวาคม 2562
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

336
409

304
245

19.3 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาให้บริ การระบบงานสารสนเทศและงานสนับสนุนกับบริ ษทั
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น โดยมี ค่ า บริ การที่ ต้ อ งจ่ า ยภายใน 30 มิ ถุ น ายน 2564 คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น 2 ล้ า นบาท
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2 ล้านบาท)
19.4 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟ้ องเป็ นจาเลยหรื อจาเลยร่ วมกับบุคคลอื่นเป็ น
ทุนทรัพย์รวม 8 ล้านบาท ซึ่ งผลของคดีท้ งั หมดยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่อาจจะเกิ ดขึ้นและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายใดเกิ ดขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญจึงไม่ได้บนั ทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
20. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
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